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 بخارست -جمهوری اسالمی ایرانسفارت 

 مناقصات اقتصادی رومانی

 5455 ژوئیه 52تا  52برابر با  1041 مرداد 7تا  3

عمومی است که  این سامانه یک تارنمای اطالعاتی. رومانی منتشر می شود (S.E.A.P) عمومی الکترونیکی تدارکات مناقصات اقتصادی رومانی هر روزه در تارنمای سامانه

 .می شود اداره(  A.D.R) رومانی  سازی این تارنما توسط دایره دیجیتالی .شود می استفاده عمومی تدارکات برای می باشد و دسترسی در licitatie.ro-www.e آدرس طریق از

 قراردادهای انعقاد برای را فنی پشتیبانی های االجرا، قوانین و مقررات الزم براساس که است عمومی حقوقی شخص ، یکS.E.A.Pالکترونیکی  سامانه اپراتور عنوان دایره مذکور به

 زمینه در قانونی مقررات طبق S.E.A.P از برداری بهره و استفاده .کند می تعیین را مشخصی عملیاتی چارچوب ترتیب بدین و دهد می ارائه قرارداد طرفین به عمومی تدارکات

  .شود می انجام عمومی خریدهای

 

 :رومانی سازی مشخصات تماس با دایره دیجیتالی

 licitatie.ro-contact.companii@e و  licitatie.ro-contact.autoritati@e: ایمیل

  70123031034: +فکس  70123031004: +تلفن

 

 :جهت اطالعات بیشتر به زبان انگلیسی به آدرس های زیر مراجعه فرمایند

 licitatie.ro/pub/manual/su/-https://e : راهنمای کاربران تأمین کننده -

  licitatie.ro/pub/staticpages/Legal-https://www.e: قوانین و مقررات -

  licitatie.ro/pub/staticpages/TermsAndConditions-https://www.e: ضوابط و شرایط -

 o/pub/staticpages/TechnicalRequirementslicitatie.r-https://www.e: فنی الزامات -

 licitatie.ro/pub/staticpages/FAQ-https://www.e: متداول سواالت -

  licitatie.ro/pub/staticpages/UsefulLinks-https://www.e: سایر پیوندهای مفید -
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 بسمه تعالی

 اقتصادی رومانیمناقصات 

 (5455ژوئیه  52 تا 52) 1041 مرداد 7تا  3

 نوع و برگزار کنندهنام 

 موضوع مناقصه

مبلغ به  -حجم 

به /  (RON) یل

 *دالر آمریکایی

 لینک جهت مشاهده اطالعات بیشتر تاریخ انقضا

Spitalul de Pediatrie 
Pitesti 

بیمارستان اطفال )

 (پیتشت، استان آرجش

: بهداشت، سالمت

 های دستگاه

  -رادیولوژی

 ایکس اشعه دستگاه

 تقویت ،C-ARM با

 جانبی لوازم و کننده

 لی 374444

78577 $ 

11/7/5455 https://e-licitatie.ro/pub/notices/simplified-notice/v2/view/100167466  

INSTITUTUL DE 
CHIMIE "CORIOLAN 

DRAGULESCU" 
مؤسسه شیمی )

 («کوریئوالن دراگولسکو»

 :بهداشت، سالمت

 -طیف سنج لنولع 

 فلورسنج

 لی 727444

180352 $ 

58/7/5455 https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100152358  

Municipiul Galati 
 (شهر گاالتس)

 :عمران، ساخت و ساز

 ساختمانی کارهای

 - آموزشی موسسات

طراحی و اجرای پروژه 

 وری بهره و بازسازی

 لی 2233737

1104278 $ 

14/7/5455 https://e-licitatie.ro/pub/notices/simplified-notice/v2/view/100167480  
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 ملی کالج انرژی

 کوزا یوان الکساندر

REGIA NATIONALA 

A PADURILOR - 

ROMSILVA RA 
 -اداره ملی جنگل ها)

، سهامی «رومسیلوا»

 (خاص

 :حمل و نقل

ویژه  تریلر مینتأ

 جرثقیل با جنگل

 5 - (بارگیری بازوی)

 عدد

 لی 320444

71537 $ 

52/7/5455 https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100152781  

APA CANAL 2000 
S.A. 

شرکت آب و فاضالب )

سهامی « 5444آپا کانال »

 (خاص

 :صنعت تولید

 -% 52 سدیم کلریت

 تن 03،54

 لی 357354

87820 $ 

0/7/5455 https://e-licitatie.ro/pub/notices/simplified-notice/v2/view/100167483  

Directia Generala de 
Asistenta Sociala si 
Protectia Copilului 

Sector 5 
تأمین اجتماعی اداره کل )

و حفاظت کودکان منطقه 

 (بخارست 2

 :بهداشت، سالمت

 سرنگ مینتأ قرارداد

 مصرف یکبار های

 لی 578224

27454 $ 

7/7/5455 https://e-licitatie.ro/pub/notices/simplified-notice/v2/view/100167681  

ORASUL CORABIA 
شهرستان کورابیا، )

 (استان اولت

 :حمل و نقل

 - تجهیزات خرید

نظافتی  دستگاه

 خیابان جاروماشین 

 لی 044444

75070 $ 

15/7/5455 https://e-licitatie.ro/pub/notices/simplified-notice/v2/view/100167701  

PRIMARIA BORCA 11/7/5455 لی 5720732 :عمران، ساخت و ساز https://e-licitatie.ro/pub/notices/simplified-notice/v2/view/100167705  
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شهرداری شهرستان )

 (بورکا، استان نئامتز

 های جاده نوسازی

 محلی

287447 $ 

REGIA NATIONALA 

A PADURILOR - 

ROMSILVA RA 
 -اداره ملی جنگل ها)

 («روم سیلوا»

 :صنعت معدن

 محصوالت تامین

 جهت باالست

 راه تعمیر و نگهداری

 جنگلی های

 لی 523784

25305 $ 

52/7/5455 https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100152788  

SOCIETATEA 
COMPLEXUL 
ENERGETIC 

HUNEDOARA S.A. 
شرکت مجتمع تولید )

انرژی هونه دوآرا، سهامی 

 (خاص

 :صنعت تولید

 دستگاه و تجهیزات

 تصفیه یا فیلتر های

کارتریج  - گازها

 فیلتر

 لی 087444

28020 $ 

17/7/5455 https://e-licitatie.ro/pub/notices/simplified-notice/v2/view/100167699  

REGIA AUTONOMA 
DE ADMINISTRARE 

A DOMENIULUI 
PUBLIC SI A 

FONDULUI LOCATIV 
R.A. CRAIOVA 

اداره خودمختار مدیریت )

فضای عمومی شهر 

 (کرایوا

 :کشاورزی

 برای چارچوب قرارداد

 پیازهای مینتأ

 پاییز برای گیاهی،

 5455 سال

 لی 847444

152384 $ 

14/7/5455 https://www.e-licitatie.ro/pub/notices/simplified-notice/v2/view/100167777  

 Spitalul Clinic de 
Urgenta Bucuresti 

بیمارستان اورژانس )

 :بهداشت، سالمت

 برای یهای محلول

 لی 1350744

573120  $ 

52/7/5455 https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100152865  
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 ها زخم (بخارست

 RATBV S.A. 
حمل و نقل شرکت )

 (براشو، سهامی خاص

 :حمل و نقل

 موتور، روغن مینتأ

 محرک، محور روغن

 گیربکس روغن

 روغن اتوماتیک،

 فن و فرمان

 هیدرولیک

 لی 585524

20475 $ 

3/7/5455 https://e-licitatie.ro/pub/notices/simplified-notice/v2/view/100167791  

SPEEH 

HIDROELECTRICA SA 
شرکت تولید برق )

، «هیدرو الکتریکا»

 (سهامی خاص

 :صنعت تولید

و  روغن فیلترهای

 عناصر فیلتر کننده

 لی 5503270

085220 $ 

11/7/5455 https://e-licitatie.ro/pub/notices/simplified-notice/v2/view/100167835  

Spitalul Clinic de 
Psihiatrie Prof. Dr. 
Alexandru Obregia 

بیمارستان روان پزشکی )

پروفسور دکتر »

 («درو اوبرجیاآلکسان

 :صنعت تولید

 برای چارچوب قرارداد

 و پزشکی مبلمان

 مطب

 لی 1878552

307878 $ 

15/2/5455 https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100152847  

INSTITUTUL PENTRU 
CONTROLUL 

PRODUSELOR 
BIOLOGICE SI 

MEDICAMENTELOR 
DE UZ VETERINAR 

 :بهداشت، سالمت

 تجهیزات

 و نوری آزمایشگاهی،

 (عینک ءجز به) دقیق

 لی 027312

145708 $ 

14/7/5455 https://www.e-licitatie.ro/pub/notices/simplified-notice/v2/view/100167715  
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مؤسسه کنترل )

 و بیولوژیکی محصوالت

 استفاده برای داروهای

 (دامپزشکی

DIRECTIA 
GENERALA 

REGIONALA A 
FINANTELOR 

PUBLICE BRASOV 
اداره کل منطقه ای امور )

 (راشومالی استان ب

 :فن آوری اطالعات

 کاغذ خرید

 فرمت با زیروگرافی

A4 

 لی 341104

85424  $ 

17/7/5455 https://e-licitatie.ro/pub/notices/simplified-notice/v2/view/100167872  

PRIMARIA POIANA 

TEIULUI 
شهرداری چویانا )

 (تئیولوئی، استان نئامتز

 :حمل و نقل

 بوس مینی تأمین

 مدرسه

 لی 372444

77312 $ 

7/7/5455 https://e-licitatie.ro/pub/notices/simplified-notice/v2/view/100167907  

Statiunea de 

Cercetare 

Dezvoltare Agricola 

- Teleorman 
ایستگاه تحقیقات و )

توسعه کشاورزی استان 

 (تلئورمان

 :کشاورزی

 بذر مینتأ قرارداد

 کلزا

 لی 522444

81802  $ 

15/7/5455 https://e-licitatie.ro/pub/notices/simplified-notice/v2/view/100167869  

COMPANIA 
MUNICIPALA 

TERMOENERGETICA  
شرکت شهری تولید )

 :صنعت تولید

 کاتر درزگیر دستگاه

 (نو) آسفالت و بتن

 لی 558744

08085  $ 

2/2/5455 https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100153085  
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« ترمو انرجتیکا»حرارت 

 (سهامی خاص

SPITALUL DE 
PSIHIATRIE SI 

PENTRU MASURI DE 
SIGURANTA 
PADURENI 
GRAJDURI 

بیمارستان روان پزشکی )

 ایمنی اقداماتو 

شهرستان پادورن 

 (گراژدور، استان یاش

 :بهداشت، سالمت

 داروهای مختلف

 لی 872420

132178 $ 

55/7/5455 https://www.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100153141  

Municipiul Galati 
 (شهر گاالتز)

 :حمل و نقل

 عدد 244 خرید

متر  1،1 یوروکانتینر

 تخت درب بامکعب 

 لی 704444

173122 $ 

31/7/5455 https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100152966  

Municipiul Tulcea 
 (شهر تولچا)

 :عمران، ساخت و ساز

عملیات ساخت 

پارکینگ در خیابان 

 ایساکچا

 لی 1222237

357278 $ 

17/7/5455 https://e-licitatie.ro/pub/notices/simplified-notice/v2/view/100167989  

INSTITUTUL INIMII 

DE URGENTA 

PENTRU BOLI 

CARDIOVASCULARE

"Niculae Stancioiu" 

 :صنعت تولید

 برای چارچوب قرارداد

 سیستم مینتأ

 برابر در حفاظت

 لی 14752444

5551304 $ 

34/7/5455 https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100152973  
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Cluj-Napoca 
اورژانس  -مؤسسه قلب)

 عروقی قلبی های بیماری

، «نیکوالی استانچویو»

 (کلوژ ناپوکا

 معلق تشعشع

Electrocentrale 
Bucuresti S.A. 

الکترو چنتراله »شرکت )

 (سهامی خاص« بخارست

 :صنعت معدن

 سنگ نمک

 لی 053244

77045 $ 

18/7/5455 https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100153126  

 لی 0،72= دالر  1: نرخ ارز بانک ملی رومانی* 
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