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Invitație de Participare la Licitație
ROMANIA
CONTROLUL INTEGRAT AL POLUARII CU NUTRIENTI
Împrumut nr.8579 - RO:
Denumirea Contractului: 04/NCB/2019
Nr. de referință (conform planului de achiziții): 04/NCB/2019
1.
Guvernul României a primit finanţare de la Banca Mondială pentru a acoperi costul
proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi – Finanţare adiţională” și intenţionează
să utilizeze o parte din aceste fonduri pentru plăţi în cadrul Contractelor privind Achiziţia unei
instalații de foraj autoportantă: 04/NCB/2019.
2.
Cumpărătorul, Ministerul Apelor şi Pădurilor solicită prin prezenta oferte sigilate din
partea ofertanţilor eligibili pentru Achiziţia unei instalații de foraj autoportantă: - 1 buc.
3.
Perioada prevăzută pentru livrarea bunurilor la ABA Crisuri, Str. Atelierelor nr. 6,
municipiul Oradea, judeţul Bihor este de maxim 150 de zile de la data semnării contractului.
4.
Licitaţia se va desfășura prin procedura de Licitaţie Naţională Competitivă (National
Competitive Bidding – NCB), în conformitate cu prevederile din Ghidul privind Achiziţia de
Bunuri, Lucrări și Servicii altele decât cele de Consultanţă, în cadrul Împrumuturilor BIRD și
Creditelor și Granturilor IDA, de către Împrumutații Băncii Mondiale (”Ghidul de Achiziții”,
ediția ianuarie 2011, revizuit iulie 2014) și este deschisă tuturor ofertanților eligibili conform
prevederilor Ghidului de Achiziţii. Pe lângă prevedrile privind eligibilitatea, ofertanții sunt
invitați să consulte alineatele 1.6 și 1.7 ale Ghidului de Achiziţii, care stabilesc politica Băncii
Mondiale privind conflictele de interese.
5.
Ofertanţii eligibili care sunt interesaţi pot obţine informaţii suplimentare de la Ministerul
Apelor şi Pădurilor, Unitatea de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu
Nutrienţi- Finanțare Adițională”, D-na Cătălina Criveanu, catalina.criveanu@map.gov.ro, D-na.
Raluca
Mateescu,
raluca.mateescu@map.gov.ro
și
dna.
Marcela
Vlădăreanu,
marcela.vladareanu@map.gov.ro și pot examina documentația de licitaţie în timpul
intervalului orar luni-joi, 8:30-17:00, vineri 8:30-14:00, la adresa de mai jos.
6.
Pentru a intra în posesia unui set complet al documentaţiei de licitaţie, în limbaromână,
ofertanţii eligibili interesaţi vor transmite o solicitare scrisă semnată la adresele de e-mail de
mai sus. Documentația va fi trimisă prin e-mail.
7.
Ofertele trebuie să fie transmise la adresa de mai jos înainte de 14 februarie 2019, ora
14:00, ora locala. Ofertele electronice NU SUNT permise. Ofertele vor fi deschise public, în
prezenţa reprezentanţilor desemnaţi ai ofertanților și a oricăror persoane care doresc să
participe, la adresa de mai jos la data 14 Februarie 2019, ora 14:00, ora locala. Ofertele
întârziate vor fi respinse și vor fi returnate ofertanţilor (la cererea și pe costurile acestora)
fără a fi deschise.
8.
Toate ofertele trebuie să fie însoţite de o Garanţie de Participare la licitaţie sub
forma unei Garanții Bancare în valoare de 25.300,00 RON.
9.

Adresa pentru depunerea și deschiderea ofertelor este:

Ministerul Apelor şi Pădurilor, Unitatea de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării
cu Nutrienţi”

În atenția: D-na Naiana Milea
Strada: Calea Plevnei nr. 46-48
Numărul etajului/încăperii: Corp E, etaj 1, cam. 11.
Orașul: Bucureşti; Codul poștal: 010233; Țara: România
Nr. de telefon: +40 756 036 082; +40 0756 091 082

