
 
 

 
INVITAŢIE DE PARTICIPARE 

la selecția de oferte organizată de societatea ROMAERO S.A. pentru alegerea unui 
furnizor de servicii de evaluare active fixe aparţinând ROMAERO S.A. 

 
 
 ROMAERO S.A. invită toate companiile eligibile să participe la selecţia de oferte 
organizată pentru alegerea furnizorului de servicii de evaluare active fixe aparţinând 
ROMAERO S.A. 
 

 Calendarul de desfăşurare a procedurii de achiziție este următorul: 

1. Invitaţia de participare şi contractul de confidenţialitate vor fi publicate pe website-ul 
www.romaero.com la data de 13 aprilie 2017; 

2. Furnizorii interesaţi vor trimite către ROMAERO S.A. (office@romaero.com; 
procurement@romaero.com) o scrisoare de intenţie, copie a autorizaţiei pentru 
exercitarea profesiei eliberată de Asociaţia Natională a Evaluatorilor autorizaţi din 
România şi acordul de nedivulgare a informațiilor și  de confidenţialitate semnat până 
la data de 20 aprilie 2017; 

3. ROMAERO S.A. va trimite documentaţia procedurii de achiziţie către furnizorii eligibili 
conform pct. 2 de mai sus, până la data de 21 aprilie 2017. 

4. Termenul-limită de depunere a ofertelor la registratura ROMAERO S.A. este 5 mai 
2017, ora 11.00. Ofertele vor fi depuse în plic sigilat, cu menţiunea „Selecție de oferte 
pentru alegerea furnizorului de servicii de evaluare active fixe aparţinând 
ROMAERO S.A.“ și toate celelalte mențiuni solicitate prin documentaţia procedurii de 
achiziție; 

5. Deschiderea ofertelor  va avea loc la data de 5 mai 2017, ora 12.00, la sediul ROMAERO 
S.A.; 

6. Comunicarea către fiecare ofertant a locului în clasamentul după punctajul ofertelor va 
avea loc pe data de 5 mai 2017, până la ora 18:00; 

7. Semnarea contractului cu ofertantul declarat caştigător va avea loc până la data de 8 
mai 2017. 

 
Informații suplimentare pot fi solicitate până la data de 5 mai 2017, ora 10.00 la 
office@romaero.com şi procurement@romaero.com .  
 
 

Director General 
 
 
 

______________________ 
Remus VULPESCU 

Bulevardul Ficusului nr.44, Sector 1 
Cod :013975 – Bucuresti – Romania 
Telefon (+4021) 599 41 04 / 599 43 25/  
 Fax: (+4021) 599 41 05 / 319 20 82  
E-mail: office @ romaero.com 
Registrul Comertului: J 40/3940/1991 
Cod fiscal: – RO 1576401 
Banca: B.C.R. – Sucursala Unirea 
Cod IBAN: RO45RNCB0082044172700001 
Capital Social: 15.615.372,5 lei 
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