
 

INVITAŢIE LA LICITAŢIE (IFB) 

PROIECTUL CONTROLUL INTEGRAT AL POLUĂRII CU NUTRIENȚI  ID                   

no. P093775 

ÎMPRUMUT NR. 4873-RO 

29/NCB/2016 Achiziția de moriști hidrometrice 

 
 

 

1 Guvernul României a primit un împrumut de la Banca Internaţională de Reconstrucţie şi 

Dezvoltare (IBRD) pentru sprijinul financiar al Proiectului “Controlul Integrat al 

Poluării cu Nutrienţi” şi intenţionează să utilizeze o parte din aceste fonduri pentru 

finanţarea Contractului nr. 29/NCB/2016 pentru Achiziția de moriști hidrometrice. 

 

2 Cumpărătorul, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Agentie de Implementare a 

Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”, prin Unitatea de Management 

al Proiectului, invită ofertanţii eligibili să depună oferte sigilate pentru Achiziția de 

moriști hidrometrice  

Loturile care formează această licitaţie sunt: 

Lot 1. Moristi hidrometrice electromagnetice cu accesorii (rauri mici) -28 buc 

Lot 2. Moristi hidrometrice cu accesorii cu elice (rauri mari)- 42 buc 

Lot 3. Moristi hidrometrice cu accesorii pentru fluviul Dunarea- 5 buc 

Lot 4. Morisca pentru măsurarea curenților marini - 1 buc 
Perioada prevăzută pentru livrarea bunurilor este de maxim 90 zile de la semnarea 

contractului. 

 

3 Licitația se va desfăşura prin “Licitaţie naţională competitivă” (National Competitive 

Bidding – NCB) în conformitate cu procedurile Băncii Mondiale Guidelines: 

Procurement under IBRD Loans and IDA Credits, (Mai 2004). Licitația este deschisă 

pentru toţi ofertanţii din ţările eligibile, aşa cum sunt definite în Ghidurile Băncii 

Mondiale. Legislaţia românească privind Achiziţiile publice nu se aplică. 

 

4 Atribuirea si semnarea contractului/contractelor va/vor fi conditionata(e) de 

disponibilitatea creditelor de angajament si a creditelor bugetare necesare derulării 

acestuia/acestora. 

 

5 Pentru a intra în posesia unui set complet al documentaţiei de licitaţie, ofertanţii 

interesaţi vor transmite o solicitare scrisă semnată și ștampilată, la adresa menţionată 

mai jos: 

Adresa: Bd. Libertăţii nr.12, sector 5, etaj 2, camera 304B, cod 040129, Bucureşti, 

România 

Tel.: +40 21 408 9565; +40 21 408 9557; 0756.091.082 

Tel/Fax: +40 21 317 04 03. 

E-mail: raluca.mateescu@mmediu.ro; catalina.criveanu@mmediu.ro  

Documentaţia de licitaţie va fi transmisă pe e-mail. 

Ofertanţii interesaţi pot obţine informaţii suplimentare și pot studia documentația de 

licitație la adresa indicată mai sus în timpul programului de lucru, de luni până până 

joi, între orele 9:00 – 16:00 si Vineri între orele 9:00- 13:00 

 

http://www.worldbank.org/html/opr/procure/guidelin.html
http://www.worldbank.org/html/opr/procure/guidelin.html
mailto:raluca.mateescu@mmediu.ro
mailto:catalina.criveanu@mmediu.ro


6 Ofertele trebuie să fie valabile pentru o perioadă de 90 zile după data de deschidere a 

ofertelor şi vor trebui însoţite de o Garantie Bancara de participare la licitatie in valoare 

de: 

Lot 1: 19.400 RON 

Lot 2: 29.100 RON 

Lot 3: 6.500 RON 

Lot 4: 1.500 RON 

În cazul unei oferte pentru mai multe loturi, valoarea scrisorii de garanție de 

participare la licitație trebuie sa fie acoperitoare pentru suma valorilor garantiilor de 

participare la licitatie solicitate pentru loturile respective. 

 

7 Ofertele vor fi depuse la următoarea adresă: 

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor 

Unitatea de Management al Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu 

Nutrienţi” 

În atenţia dnei Naiana MILEA, Director UMP 

Persoane de contact: Raluca Mateescu, specialist achiziţii  

Adresa: Bd. Libertăţii nr.12, sector 5, etaj 2, camera 304B, cod 040129, Bucureşti, 

România 

Tel.: +40 21 408 9565; +40 21 408 9557;  

Tel/Fax: +40 21 317 04 03. 

până la data de 02 Iunie 2016, ora 12:00, când vor fi deschise în prezenţa 

reprezentanţilor ofertanţilor care aleg să participe personal la şedinţa de deschidere. 

Nu este permisă transmiterea ofertelor în format electronic. 

 

 

8 Ofertele întârziate vor fi returnate ofertanţilor (la cererea și pe costurile acestora) fără a 

fi deschise. 

 

 


