
Nr.  17/NCB/2012 

 

Contract/licitaţia nr. 17/NCB/2012 – Lucrări pentru „Sistem de canalizare in comuna Ozun, 

satele Bicfalau si Lisnau, judetul Covasna 

Împrumut nr. 4873-RO 

Proiect „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” ID no. P093775 

   

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 

de – Lucrări pentru „Sistem de canalizare in comuna Ozun, satele Bicfalau si Lisnau, judetul 

Covasna - 17/NCB/2012.   

2. Angajatorul, Ministerul Mediului 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 lucrări de construcţie aferente următorului 

obiectiv de investiţii: 

„Sistem de canalizare in comuna Ozun, satele Bicfalau si Lisnau, judetul Covasna” 

3. Setul complet al documentaţiei de licitaţie poate fi cumpărat de către ofertanţii interesaţi, pe 

baza unei solicitări scrise, începând cu data de 10.05.2012, de la adresa menţionată mai jos şi 

după plata unei sume de 100 RON (una suta RON). Plata se poate face în numerar direct la 

sediul Unităţii de Management al Proiectului din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor sau 

prin virament bancar în contul: 

Ministerul Mediului si Padurilor – UMP INPC, Cod fiscal - 16335444 

Cont RO92TREZ70023700165XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti. 

Ofertanţii interesaţi pot obţine alte informaţii la adresa de mai jos în timpul programului de 

lucru, de luni până vineri, între orele 9:00 – 15:00. 

4. Ofertele trebuie să fie valabile pentru o perioadă de 90 zile după deschiderea ofertelor şi vor 

trebui însoţite de o scrisoare de garanţie de participare la licitaţie emisă de o bancă în valoare de 

110.000 RON (o sută zece mii RON). 

5. Selecţia 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). Legislaţia românească privind Achiziţiile publice nu se 

aplică. 

6. Ofertele vor fi depuse la următoarea adresă: 

Ministerul Mediului şi Pădurilor  

Unitatea de Management al Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” 

În atenţia dnei Naiana MILEA, Director UMP 

Persoane de contact: Catalina Criveanu, specialist achiziţii senior 

   Ştefan Nicolau, specialist tehnic senior monitorizare şi evaluare 

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. 

http://www.worldbank.org/html/opr/procure/guidelin.html
http://www.worldbank.org/html/opr/procure/guidelin.html


E-mail: catalina.criveanu@mmediu.ro;  stefan.nicolau@mmediu.ro; 

până la data de 11.06.2012, 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.  

7. Ofertele întârziate vor fi returnate ofertanţilor fără a fi deschise. 

 

 

 

 

mailto:catalina.criveanu@mmediu.ro
mailto:stefan.nicolau@mmediu.ro

