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   Anunţ privind consultarea pieţei 
REFERITOR LA ACHIZIŢIA DE ECHIPAMENTE DE CERCETARE  

 

 
1. Denumirea autorităt, ii contractante s, i datele de contact: 

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN GEOLOGIE 
MARINĂ ȘI GEOECOLOGIE – GEOECOMAR, Bucuresti, Str. Dimitrie Onciul nr. 
23-25, sector 2 

 
2. Adresa de internet unde sunt publicate informaţiile cu privire la procesul 

de consultare a pieţei: 

www.e-licitatie.ro - Secţiunea „Consultarea pieţei 

 
3. Obiect  consultare:   

 
 Cod principal: 
 

45214630-5 - Instalatii stiintifice 
 

 Coduri secundare: 

34515000-0 - Structuri plutitoare- Statii marine si costiere 

42997300-4 - Roboti industriali ROV – Vehicul subacvatic operat la distanță 

42997300-4 - Roboti industriali USV – Sistem de monitorizare autonom de 

suprafață portabil 

 

4. Descriere: 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Geologie Marină și Geoecologie – 
GeoEcoMar este o instituție de interes național, cu o largă deschidere 
internațională, ale cărei obiective sunt: 

- Construirea de cunoștințe - prin obținerea de rezultate științifice de referință 

- Creșterea competitivității economice naționale - prin transferul de cunoștințe 
către economie 

- Creșterea beneficiilor aduse societății sau creșterea calității sociale. 

http://www.e-licitatie.ro/


 

 

 

 

 

 

 

 

În conformitate cu art. 139, alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, 
coroborat cu necesităţile anticipate a fi cuprinse în cadrul achiziției, numărul 
semnificativ de factori interesaţi şi gradul ridicat de complexitate tehnică și 
financiară a achiziţiei, INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE 
ÎN GEOLOGIE MARINĂ ȘI GEOECOLOGIE – GEOECOMAR derulează un proces 
de consultare a pieţei ca parte a procesului de achiziţie în cadrul etapei de 
planificare a achiziţiei. 

 

Prin procesul de consultare a pieţei, INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-
DEZVOLTARE ÎN GEOLOGIE MARINĂ ȘI GEOECOLOGIE – GEOECOMAR 
urmăreşte obţinerea unor informaţii actuale de la operatorii economici din domeniu, 
informaţii necesare în vederea pregătirii organizării şi desfăşurării procedurii de 
achiziţie a echipamentelor ce fac obiectul prezentei consultări de piață. 

Principalele subiecte de discuţie ce vor fi supuse consultării includ aspecte tehnice 
și financiare, pentru planificarea procedurii de atribuire având ca obiect produsele 
ce fac subiectul consultării. 

 
5. Aspecte supuse consultării 

► Diferenţierea produselor; 

► Facilități acordate (instalare și testare, training-ul personalului pentru utilizare, 
mentenanță în perioada de garanție și post-garanție, support tehnic); 

► Politica de preţuri; 

► Termene de livrare; 

► Termen de garanție (elementele care fac parte din obiectul garanției). 

 
6. Modalitatea de desfăşurare a consultării pieţei 

Procesul de consultare a pieţei presupune transmiterea de către operatorii 
economici interesați a informațiilor solicitate, conform Fomularului atașat, până la 
data de 06.12.2021 la adresa de e-mail: raluca.tutuianu@geoecomar.ro 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
7. Precizări suplimentare 

Operatorii economici au obligaţia de a declara şi indica în mod clar care dintre 
informaţiile puse la dispoziţia INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-
DEZVOLTARE ÎN GEOLOGIE MARINĂ ȘI GEOECOLOGIE – GEOECOMAR sunt 
confidenţiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală. 

Conform art. 19 alin. 5 din H.G. nr. 395/2016, cu modificările şi completările 
ulterioare, informaţiile cu privire la rezultatul procesului de consultare a pieţei vor fi 
publicate pe site-urile www.e-licitatie.ro până cel târziu la data iniţierii procedurii de 
atribuire. 

 

 

 

 

         Intocmit, 

        Raluca Tutuianu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

http://www.e-licitatie.ro/

