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anunturi de atribuire a contractelor de achizitie publica - AdministraŃia NaŃională "Apele 

Române" - DirecŃia Apelor Jiu, cu sediul în Craiova, judeŃul Dolj 
 
 
   1. Denumirea şi adresa autorităŃii contractante: AdministraŃia NaŃională "Apele Române" - 
DirecŃia Apelor Jiu, cu sediul în Craiova, str. Nicolae Romanescu nr. 54, judeŃul Dolj.  
   2. Procedura de atribuire aplicată: licitaŃie deschisă.  
   3. Contract de furnizare: achiziŃie echipamente de intervenŃie la viituri, cod CPSA 2523.15; 
2811.23; 2952.26; 3110.26; 3512.13; 3410.23; 3320.12; 2913.24; 2710.92; 2952.50; diguri 
gonflabile = 6.000 ml.; maşina de umplut saci cu nisip = 3 bucăŃi; baraje mobile din panouri 
de aluminiu = 657 bucăŃi; generator portabil cu accesorii = 3 bucăŃi; ponton fibră de sticlă = 3 
bucăŃi; barcă gonflabilă 10-12 persoane cu motor 20 CP = 3 bucăŃi; barcă gonflabilă 5 
persoane cu motor 10 CP - 3 bucăŃi; autovehicul multifuncŃional = 2 bucăŃi; buldozer cu 
echipament suplimentar = 3 bucăŃi; încărcător frontal = 3 bucăŃi; vehicul teren pentru 
efectuare măsurători = 1 bucată; vehicul teren 4 x 4 inspecŃie lucrări - baraje = 3 bucăŃi; 
vehicul teren 4 x 4 inspecŃie lucrări, baraje pentru centrul de coordonare şi dispecerate 
naŃionale = 3 bucăŃi; staŃie totală cu accesorii şi sistem GPS = 1 bucată; platforme DCP = 1 
bucată; motocositoare mecanică = 3 bucăŃi; dispozitiv bătut palplanşe = 1 bucată; palplanşe 
metalice = 165 bucăŃi; tractor cu remorcă = 2 bucăŃi.  
   4. Data atribuirii contractului de achiziŃie publică: 22.12.2006.  
   5. Criteriul de atribuire a contractului de achiziŃie publică: oferta cea mai avantajoasă din 
punct de vedere economic.  
   6. Numărul de oferte primite:  
   - staŃie totală cu accesorii şi sistem GPS: 3 (două) oferte;  
   - diguri gonflabile: 2 (două) oferte;  
   - ponton fibră de sticlă: 1 (una) ofertă;  
   - barcă gonflabilă 5 persoane cu motor de 10 CP: 4 (patru) oferte:  
   - barcă gonflabilă 10-12 persoane cu motor de 20 CP: 4 (patru) oferte:  
   - autovehicul multifuncŃional: 2 (două) oferte;  
   - buldozer cu echipament suplimentar: 2 (două) oferte;  
   - încărcător frontal: 1 (una) ofertă;  
   - vehicul teren 4 x 4 inspecŃie lucrări - baraje: 1 (una) ofertă;  
   - vehicul teren 4 x 4 inspecŃie lucrări, baraje pentru centrul de coordonare şi dispecerate 
naŃionale: 1 (una) ofertă;  
   - vehicul teren pentru efectuare măsurători: 1 (una) ofertă;  
   - baraje mobile din panouri de aluminiu: 1 (una) ofertă;  
   - palplanşe metalice: 2 (două) oferte;  
   - dispozitiv bătut palplanşe: 1 (una) ofertă;  
   - generator portabil: 1 (una) ofertă.  



   7. Denumirea şi adresa ofertantului câştigător: ABLY SHELTERS Ltd. - A Denholm 
Defence Company, cu sediul în Aysgarth Road, Waterlooville Hampshire, PO7 7UG, Marea 
Britanie, pentru:  
   - autovehicul multifuncŃional: (2 bucăŃi), cu o valoare de 1.122.912,00 lei;  
   - buldozer cu echipament suplimentar: (3 bucăŃi), cu o valoare de 789.547,50 lei;  
   - încasator frontal: (3 bucăŃi), cu o valoare de 421.092,00 lei;  
   - vehicule teren inspecŃie baraje: (1 bucată), cu o valoare de 96.500,25 lei;  
   - vehicule teren pentru inspecŃie lucrări: (3 bucăŃi), cu o valoare de 289.500,75 lei;  
   - vehicule teren pentru centru de coordonare şi dispecerat: (1 bucată), cu o valoare de 
175.455,00 lei.  
   S. C. STAR WEST MARKET IMPEX - S.R.L., cu sediul în Oradea, Str. Borşului nr. 2A, 
judeŃul Bihor, pentru:  
   - dispozitiv pentru bătut palplanşe: (1 bucată), cu o valoare de 121.064,00 lei;  
   - generator portabil: (3 bucăŃi), cu o valoare de 30.129,00 lei.  
   S. C. BOSS CONSTRUCłII ŞI CONSULTANłĂ - S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. 
Varşovia nr. 4, sectorul 1, pentru:  
   - palplanşe metalice: (165 bucăŃi), cu o valoare de 183.542,70 lei.  
    AsociaŃia S.C. SEINCO - S.R.L., Bucureşti, S.C. HERBING - S.R.L., cu sediul în 
Bucureşti, str. Daniel Barceanu nr. 26, sectorul 3, pentru:  
   - diguri gonflabile: (404,15 ml.), cu o valoare de 159.687,66 lei.  
   S. C. TOP GEOCART - S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. Ion Maiorescu nr. 67, sectorul 2, 
pentru:  
   - staŃie totală cu sistem GPS: (1 bucată), cu o valoare de 48.309,64 lei.  
   8. PreŃul sau gama preŃurilor plătite:  
   - pentru staŃie totală cu accesorii şi sistem GPS:  

• cea mai ridicată: 57.386,00 lei, fără T.V.A.;  
• cea mai scăzută: 48.309,64 lei, fără T.V.A.;  

   - pentru diguri gonflabile:  
• cea mai ridicată: 772,00 lei, fără T.V.A./ML.;  
• cea mai scăzută: 395,12 lei, fără T.V.A./ML.;  

   - autovehicul multifuncŃional:  
• cea mai ridicată: 1.401.885,45 lei, fără T.V.A.;  
• cea mai scăzută: 561.456,00 lei, fără T.V.A.;  

   - buldozer cu echipament suplimentar:  
• cea mai ridicată: 263.182,50 lei, fără T.V.A.;  
• cea mai scăzută: 254.409,80 lei, fără T.V.A.;  

   - pentru vehicul teren inspecŃie baraje:  
• cea mai ridicată: 96.500,25 lei, fără T.V.A.;  
• cea mai scăzută: 96.500,25 lei, fără T.V.A.;  

   - vehicul teren pentru efectuare măsurători:  
• cea mai ridicată: 96.500,25 lei, fără T.V.A.;  
• cea mai scăzută: 96.500,25 lei, fără T.V.A.;  

   - vehicul teren 4 x 4 inspecŃie lucrări, baraje pentru centrul de coordonare şi dispecerate 
naŃionale:  

• cea mai ridicată: 175.455,00 lei, fără T.V.A.;  
• cea mai scăzută: 175.455,00 lei, fără T.V.A.;  

   - pentru încărcător frontal:  
• cea mai ridicată: 140.364,00 lei, fără T.V.A.;  
• cea mai scăzută: 140.364,00 lei, fără T.V.A.;  



   - pentru palplanşe metalice:  
• cea mai ridicată: 1.663,30 lei, fără T.V.A./bucata;  
• cea mai scăzută: 1.112,38 lei, fără T.V.A./bucata;  

   - pentru dispozitiv de bătut palplanşe:  
• cea mai ridicată: 121.064,00 lei, fără T.V.A./bucata;  
• cea mai scăzută: 121.064,00 lei, fără T.V.A./bucata;  

   - pentru generator portabil:  
• cea mai ridicată: 10.043,00 lei, fără T.V.A./bucata;  
• cea mai scăzută: 10.043,00 lei, fără T.V.A./bucata.  

   9. Data publicării anunŃului de participare în Monitorul Oficial al României, nr 241 din data 
de 25.10.2006.  
   10. Data transmiterii spre publicare a anunŃului de atribuire: 20.02.2007.  
   (1/18.671) 
   
 


