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Informatii generale

DENUMIRE ACHIZITIE: HIPOCLORIT DE SODIU MIN.12,5% CLOR
ACTIV

Data publicare: 17.05.2022 13:05

Cod si denumire CPV: 24312220-2 Hipoclorit de sodiu (Rev.2) Data finalizare: 18.05.2022 10:18

Finantare prin fonduri comunitare: Nu Data de raspuns a ofertantului: 18.05.2022 07:38

Tip de contract: Furnizare Data de raspuns a autoritatii contractante: 18.05.2022 10:18

Stare: Oferta acceptata

Autoritatea contractanta Operator economic

Denumire: SECOM S.A. - DROBETA TURNU SEVERIN Denumire: S.C. CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI S.A.

CUI: 1605884 CUI: 960322

Adresa: Strada: Carol I, nr. 53, Sector: -, Judet: Mehedinti, Localitate:
Drobeta-Turnu Severin, Cod postal: 220146

Adresa: Strada: Industriilor, nr. 3, Sector: -, Judet: Bacau, Localitate:
Onesti, Cod postal: 601124

Localitatea, Tara: Drobeta-Turnu Severin, Romania Localitatea, Tara: Onesti, Romania

Telefon: +40 252312679 Telefon: +40 234302053/+40 234302051/+40 234302043

E-mail: achizitii.publice@secom-mehedinti.ro E-mail: marketop@chimcomplex.ro; dana.popa@chimcomplex.com;
clorosodice@chimcomplex.com; marketing@chimcomplex.ro

Website: www.secom-mehedinti.ro Website: www.chimcomplex.ro

Informatii cumparare directa

Descriere Hipocloritul de sodiu solutie min 12,5% clor activ,   sub forma de
lichid galben-verzui, cu miros specific de clor. Solubilitatea în apa
este nelimitata. Se utilizeazala dezinfectarea apei potabile, a apei de
piscina, rezervoare de apa, trasee de apa etc.  C

Conditii de livrare SC Chimcomplex SA Borzești, Sucursala Râmnicu-Vâlcea, adresa: str.
Uzinei nr. 1, Rm.Vâlcea

Conditii de plata cu OP la livrare

Repere achizitionate Cantitate Valoare achizitie (RON fara TVA)

HIPOCLORIT DE SODIU
MIN.12,5% CLOR ACTIV (IBC)

Solicitata: 3900 Pret estimat: 1,75

Numar de referinta: 12,5 Ofertata: 3900 Pret de vanzare: 1,75

Pret de catalog: 1,75 RON/kg Valoare estimata: 6.825,00

Cod si denumire CPV: 24312220-2 -
Hipoclorit de sodiu (Rev.2)

Valoare de vanzare: 6.825,00
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Descriere: Hipocloritul de sodiu solutie min 12,5% clor activ, Cod CPV 24962000-5 (sau CPV - 24312220-2) este fabricat la Chimcomplex SA
Borzesti se prezinta sub forma de lichid galben-verzui, cu miros specific de clor. Solubilitatea în apa este nelimitata.
   Se utilizeaza la:
1. - dezinfectarea apei potabile, a apei de piscina, rezervoare de apa, trasee de apa etc.
2. - dezinfectarea spatiilor private si zonelor de sanatate publica (pardoseli, sticlarie, obiecte din faianta, instalatii sanitare), cu exceptia
unitatilor medicale.
Chimcomplex S.A. Borzesti detine avize de biocid pentru utilizarile de mai sus.
3. - Hipocloritul de sodiu se mai utilizeaza ca agent de înalbire în industria textila, a celulozei, a hârtiei, agent oxidant în industria chimica.

Produsul  poate fi achiziționat  de la:
 - Chimcomplex SA Borzești, Platforma Borzești, adresa: str. Industriilor nr. 3 Onești. Bacău;
- Chimcomplex SA Borzești, Sucursala Râmnicu-Vâlcea, adresa: str. Uzinei nr. 1, Rm.Vâlcea.

        Având în vedere evoluţia pietei în ceea ce privește modificări de cost energie electrică,  gaze naturale, forță de muncă și orice alt
element relevant pentru producerea si livrarea produsului, precum si în funcție de modificarile legislative care afecteaza orice componenta a
pretului, Furnizorul își rezervă dreptul de a modifica prețul unitar pe livrare.
      Orice modificare de preţ este comunicată în scris Achizitorului, cu minim 5 zile lucratoare înainte de aplicare.
      In termen de 5 zile de la primirea notificării privind modificarea prețului de livrare, BENEFICIARUL   are dreptul de a solicita negocierea
noilor condiții. Negocierea va viza stabilirea elementelor de cost specifice impactate, precum si impactul efectiv de cost. Odata stabilite
aceste elemente, PĂRȚILE  vor incheia un act adițional in care se va include rezultatul analizei si creșterea de preț agreată.
         Daca in termenul de 5 zile de la primirea notificarii, BENEFICIARUL nu solicită negocierea prețului sau nu isi manifesta punctul de
vedere privitor la modificarea de pret, noile preturi vor fi considerate acceptate în mod tacit de la data primirii notificării, urmând a se
îincheia un act adițional cu noul preț.
       În situația în care părțile nu convin asupra noilor clauze contractuale, FURNIZORUL are dreptul de a înceta unilateral contractul în termen
de 30 zile de la notificare, fără a datora BENEFICIARULUI  daune-interese sau acoperirea vreunui prejudiciu.

         VALABILITATEA  PREȚULUI  UNITAR :  31.03.2022

TOTAL Valoare de vanzare: 6.825,00 RON
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