COMPANIA NAȚIONALĂ
ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.
__________________________________________________________________________________________

ANUNT LICITATIE

C.N. Administraţia Canalelor Navigabile S.A., RO11087755, cu sediul în Str. Ecluzei nr.1, Agigea,
jud. Constanţa, telefon: 0241 702700, 0241 702719; fax: 0241 737711. e-mail: domenii@acn.ro,
oferă spre închiriere:
Teren (domeniu public al statului), în suprafață de 1.000,00 mp, situat pe malul stâng,
C.D.M.N., între km 0+323 şi km 0+298, extravilan comuna Agigea, jud. Constanţa
Documentaţia de atribuire va fi pusă la dispoziţia celor interesaţi prin Compartimentul Patrimoniu,
începând cu data de11.03.2022, zilnic între orele 8:30 – 13:30, în baza unei solicitări scrise în care
se va specifica datele de identificare ale societății și obiectul solicitării.
Solicitarea se va transmite pe e-mail la adresa: domenii@acn.ro și asan.simona@acn.ro , însoțită
de dovada achitării documentației de atribuire. Prețul documetației de atribuire este în valoare de
100 lei (inclusiv T.V.A.) și se poate achita prin transfer bancar in contul RO13 BACX 0000 0092
0045 6000, deschis la UNICREDIT BANK.
Documentaţia de atribuire poate fi procurată pe suport de hartie de la sediul C.N. A.C.N. S.A. sau în
format pdf pe e-mailul transmis de societățile interesate.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor este până la data de 18.03.2022, ora 12:00.
Documentatiile de participare la licitatie pot fi depuse la sediul C.N. A.C.N. S.A. – secretariat, până
la data de 24.03.2022, ora 15 :00.
Licitaţia publică cu strigare, va avea loc la sediul C.N. A.C.N. S.A., în data de: 28.03.2022,ora 10:00
În situația neadjudecării sau cand se prezinta un singur ofertant, licitația se va relua pe data
de 11.04.2022, ora 10:00
În acest caz, achiziționarea documentației de atribuire se va face începând cu 28.03.2022, data
limită pentru solicitarea clarificărilor este 01.04.2022 ora 12:00, iar termenul de depunere a
documentelor de participare la licitație este până la data de 07.04.2022, ora 15:00."
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Adresa: Str. Ecluzei nr. 1, Agigea – 907015, Constanta, Romania
J13/2361/1998
CIF RO11087755
Capital subscris și vărsat 10.158.000 lei
Telefon: 4 – 0241 – 702700
4 – 0241 – 702705
Fax:
4 – 0241 – 737711
4 – 0241 – 738597
e-mail: compania@acn.ro
web: www.acn.ro

