
InstituŃie bugetară 
 
 

AchiziŃie publică de produse  
 

din 22/01/2007 
Publicat in Monitorul Oficial, Partea VI nr. 36 din 25/01/2007 

 
anunturi de atribuire a contractelor de achizitie publica - DirecŃia Apelor Banat, 

Timişoara 
 
 
   1. Autoritatea contractantă: DirecŃia Apelor Banat, cu sediul în Timişoara, bd. Mihai 
Viteazu nr. 32, judeŃul Timiş.  
   2. Procedura aplicată: licitaŃie deschisă.  
   3. Contract de achiziŃii de produse: maşini şi echipamente pentru centrele de 
intervenŃie în situaŃii de urgenŃă, cod CPSA 2523.15, 2710.92, 2811.23, 2931.24, 
2952.26, 2952.27, 2952.30, 2952.50, 3110.26, 3320.12, 3320.52, 3410.23, 3511.40, 
3512.13.  
   4. Data atribuirii contractelor: 22.12.2006.  
   5. Criteriul de atribuire: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.  
   6. Numărul de oferte primite:  
lot 1  
   - diguri gonflabile - 3;  
   - baraje mobile din panouri de aluminiu - 1;  
   - ponton fibră de sticlă sau autogonflabil - 1;  
   - palplanşe metalice - 2;  
lot 2  
   - bărci gonflabile cu motor, 10 persoane - 3;  
   - bărci gonflabile cu motor, 5 persoane - 3;  
lot 3  
   - autocamion multifuncŃional - 2;  
   - buldozer cu echipamente suplimentare - 2;  
   - încărcător frontal - 2;  
   - motocositoare mecanică - 0;  
   - tractor cu remorcă - 2;  
   - generator portabil - 2;  
   - maşină de umplut saci cu nisip - 3;  
   - dispozitiv de bătut palplanşe - 2;  
lot 4  
   - vehicule teren inspecŃii baraje - 1;  
   - vehicule teren inspecŃie lucrări - 1;  
   - maşini 4x4 - 1;  
lot 5  
   - echipamente topometrice: staŃie totală, sistem GPS - 2;  
   - River-cat (system ultrason cu GPS pentru măsurarea vitezei apei) - 0.  
   7. Denumire şi adresă ofertanŃi câştigători:  
S.C. SEINCO - S.R.L. şi S.C. HERBING - S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. Daniel 
Barceanu nr. 26, sectorul 3, pentru:  
   - diguri gonflabile;  



   - ponton fibră de sticlă sau autogonflabil;  
S.C. BOSS CONSTRUCłII ŞI CONSULTANłĂ - S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. 
Varşovia nr. 4, sectorul 1, pentru:  
   - baraje mobile din panouri de aluminiu;  
   - palplanşe metalice;  
S.C. MOTOMARKET - S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. Constantin ChiriŃescu nr. 3, 
sectorul 2, pentru:  
   - bărci gonflabile cu motor - 10 persoane;  
   - bărci gonflabile cu motor - 5 persoane;  
ABLY SHELTERS Ltd - Marea Britanie, cu sediul în Aysgard Road, Waterloovile, 
Hampshire, reprezentată fiscal de S.C. ECO TOUR PROJECT - S.R.L., cu sediul în 
Giurgiu, Str. Ghizdarului nr. 173, pentru:  
   - buldozer cu echipamente suplimentare;  
   - vehicule teren inspecŃie baraje;  
   - vehicule teren inspecŃie lucrări;  
   - maşini 4x4;  
S.C. STAR WEST MARKET IMPEX - S.R.L., cu sediul în Oradea, Şos. Borşului nr. 
2A, pentru:  
   - încărcător frontal;  
   - generator portabil;  
   - dispozitiv de bătut palplanşe;  
S.C. PLANEO TRADING - S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Paris nr. 49, pentru:  
   - tractor cu remorcă;  
S.C. ATMEX CONSULTING - S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. Ghiocei nr. 22, 
sectorul 2, pentru: maşini de umplut saci cu nisip;  
S.C. GISCAD - S.R.L., cu sediul în Arad, Bd. RevoluŃiei nr. 50, pentru: echipamente 
topometrice - staŃie totală, system GPS.  
   8. PreŃul contractului (exclusiv T.V.A.):  
S.C. SEINCO - S.R.L. şi S.C. HERBING - S.R.L.:  
   - 422.493,73 RON pentru 1.000 ml diguri gonflabile;  
   - 91.978 RON pentru 1 bucată ponton fibră;  
S.C. BOSS CONSTRUCłII ŞI CONSULTANłĂ - S.R.L.:  
   - 592.960 RON pentru baraje mobile din panouri de aluminium - 200 bucăŃi;  
   - 72.661,45 RON pentru palplanşe metalice - 57 bucăŃi;  
S.C. MOTOMARKET - S.R.L.:  
   - 15.631,96 RON pentru barcă gonflabilă 10 persoane, cu motor - 1 bucată;  
   - 11.065,32 RON pentru barcă gonflabilă 5 persoane, cu motor - 1 bucată;  
ABLY SHELTERS Ltd:  
   - 526.920 RON pentru buldozer cu echipamente suplimentare - 2 bucăŃi;  
   - 193.204 RON pentru vehicul teren inspecŃie baraje - 2 bucăŃi;  
   - 175.640 RON pentru vehicul teren inspecŃie lucrări - 1 bucată;  
   - 351.280 RON pentru maşini 4x4 - 2 bucăŃi;  
S.C. STAR WEST MARKET IMPEX - S.R.L.:  
   - 20.107 RON pentru generator portabil - 2 bucăŃi;  
   - 259.947 RON pentru încărcător frontal - 2 bucăŃi;  
   - 131.730 RON pentru dispozitiv de bătut palplanşe - 1 bucată;  
S.C. PLANEO TRADING - S.R.L.: 438.882,2 RON pentru tractor cu remorcă - 2 
bucăŃi;  
S.C. ATMEX CONSULTING - S.R.L. - 75.998 RON pentru maşină umplut saci cu 
nisip - 2 bucăŃi;  



S.C. GISCAD - S.R.L. - 57.240 RON pentru echipamente topometrice - 1 bucată.  
   9. Valoarea ofertelor (în RON exclusiv T.V.A.):  
lot 1  
   - diguri gonflabile (4.000 m) - cea mai ridicată: 4.097.681,2; cea mai scăzută: 
1.689.974,92;  
   - palplanşe metalice (110 bucăŃi) - cea mai ridicată: 178.520,5; cea mai scăzută: 
139.107,1;  
lot 2  
   - bărci gonflabile cu motor, 10 persoane (2 bucăŃi) - cea mai ridicată: 45.316; cea 
mai scăzută: 31.263,92;  
   - bărci gonflabile cu motor, 5 persoane (2 bucăŃi) - cea mai ridicată: 34.777; cea 
mai scăzută: 22.130,64;  
lot 3  
   - buldozer cu echipamente (2 bucăŃi) - cea mai ridicată: 639.329,6; cea mai 
scăzută: 526.920;  
   - încărcător frontal (2 bucăŃi) - cea mai ridicată: 259.947; cea mai scăzută: 281.024;  
   - tractor cu remorcă (2 bucăŃi) - cea mai ridicată: 501.008,94; cea mai scăzută: 
438.882,2;  
   - generator portabil (2 bucăŃi) - cea mai ridicată: 21.780; cea mai scăzută: 20.107;  
   - maşină de umplut saci cu nisip (2 bucăŃi) - cea mai ridicată: 407.484,8; cea mai 
scăzută: 75.998;  
   - dispozitiv de bătut palplanşe (1 bucată) - cea mai ridicată: 161.588,8; cea mai 
scăzută: 131.730;  
lot 5  
   - echipamente topometrice: staŃie totală, sistem GPS (1 bucată) - cea mai ridicată: 
132.010,28; cea mai scăzută: 57.240.  
   10. Data publicării anunŃului de participare: în Monitorul Oficial al României nr. 
243/26.10.2006.  
   11. Data transmiterii spre publicare a anunŃului de atribuire: 22.01.2007.  
   (32/15.580) 
 


