
  Anunt de atribuire numarul 187337/14.03.2018

 Inapoi

INFORMATII ANUNT DE PARTICIPARE ASOCIAT
Numar anunt: 175597 / 23.05.2017
Denumire
contract:

Servicii de proiectare pentru „Elaborarea proiectului tehnic pentru executia lucrarilor de investitii
din cadrul proiectului Platforma Multimodala Galati”

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Tip legislatie: Legea nr. 99/23.05.2016
SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)  DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:

Metaltrade International S.R.L.
Adresa postala:  Calea Prutului nr. 230 , Localitatea:  Galati , Cod postal:  800205 , Romania , Punct(e)
de contact:  Armasu Constantin - Manager Proiect , Tel.  +40 236449215 , In atentia:  Grigoras
Alexandru - Expert contractare activitati investitionale si urmarire contracte , Email:  office@metaltrade.ro
, Fax:  +40 236449997 , Adresa internet (URL):  www.metaltrade.ro , Adresa profilului cumparatorului: 
www.e-licitatie.ro

I.2)  TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
Operator economic privat beneficar al unei finantari europene
Activitate (activitati)
Altele: Afaceri economice si financiare

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE
Da

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)  DESCRIERE
II.1.1)  Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta

Servicii de proiectare pentru „Elaborarea proiectului tehnic pentru executia lucrarilor de investitii din cadrul
proiectului Platforma Multimodala Galati”

II.1.2)  Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a
serviciilor
Servicii
16 - Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Locul principal de prestare: Galati, str. Calea Prutului, nr. 230, jud. Galati
Codul NUTS: RO224 - Galati

II.1.3)  Anuntul implica

II.1.4)  Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Scopul contractului este achizitia serviciilor de intocmire a proiectului tehnic pentru executia lucrarilor de
investitii din cadrul proiectului Platforma Multimodala Galati, pentru un numar de 4 obiecte de investitii: (1)
cheu; (2) racord rutier si feroviar pentru accesul in terminal, (3) platforma multimodala – infrastructura
(platforme, drumuri, zona suplimentara de depozitare), echipamentele si instalatiile portuare, retele de utilitati,
si (4) zona acces platforma pentru accesul camioanelor. Avand in vedere faptul ca proiectul „Platforma
Multimodala Galati – Etapa I – Modernizarea infrastructurii portuare” cuprinde 4 obiecte de investitii, precum
si faptul ca executia lucrarilor se va realiza pentru fiecare obiect in parte, iar prin contractul de finantare
semnat in urma depunerii proiectului nr. 2015-RO-TM-0275-W se va executa obiectul (1) cheu, Contractantul
va realiza documentatia astfel incât sa permita Entitatii Contractante atribuirea distincta a fiecarui contract de
lucrari aferent celor 4 obiecte de investitii. Activitatile pe care Prestatorul le va realiza, vor include, dar nu se
va rezuma la urmatoarele servicii prezentate in cuprinsul de mai jos si care sunt descrise in cele ce urmeaza:
A. Proiect Tehnic (PT), inclusiv Detalii de Executie (DE) B. Proiect pentru devierea/protejarea retelelor de
utilitati existente pe amplasament C. Documentatii Tehnice pentru obtinerea tuturor avizelor si acordurilor D.
Documentatie Tehnica pentru Obtinerea Autorizatiei de Construire (DTAC) E. Documentatie Tehnica pentru
Obtinerea Autorizaiiei de Demolare (DTAD) F. Documentatie Tehnica pentru Organizarea Executiei (DTOE)
G. Asistenta Tehnica a proiectantului in perioada de executie si garantie H. In vederea corelarii elementelor
proiectate la nivel de Studiu de Fezabilitate cu cele ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, Contractantul



va fi responsabil si de realizarea/revizuirea urmatoarelor activitati: - Studiu de Trafic; - Studiu Geotehnic; -
Studiu Topografic; - Studiu Hidrologic si Hidraulic; - Devizul proiectului.

II.1.5)  Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)

II.1.6)  Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da

II.2)  VALOAREA TOTALA FINALA A CONTRACTULUI (CONTRACTELOR)
II.2.1)  Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor

5,805,030.23 RON    
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)  TIPUL PROCEDURII
IV.1.1)  Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2)  CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1)  Criterii de atribuire

Cel mai bun raport calitate-pret
    - criteriile mentionate in continuare
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la
negociere sau in documentul descriptiv

IV.2.2)  S-a organizat o licitatie electronica
Nu

IV.3)  INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.3.1)  Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

229/PMG/14.04.2017
IV.3.2)  Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2017/S100-199692 din 26.05.2017

SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 546/PMG/06.03.2018    Denumirea: Elaborarea proiectului tehnic pentru executia lucrarilor

de investitii din cadrul proiectului P.M.G.
V.1)  DATA ATRIBUIRII CONTRACTULUI    06.03.2018
V.2)  NUMARUL DE OFERTE PRIMITE    5
  NUMARUL DE OFERTE ADMISIBILE    1
V.3)  NUMELE SI ADRESA OPERATORULUI ECONOMIC CARUIA I-A FOST ATRIBUIT CONTRACTUL

ACCIONA INGENIERIA SA
Adresa postala:  strada Anabel Segura nr. 11, Edificio D, Centro de Negocios Albatros, 28108,
Alcobendas, Madrid, sPANIA , Localitatea:  NA , Cod postal:  28108 , Spain , Tel.  +34 911420300
, Email:  dan.ilies@acciona-ingenieria.ro, david.grau@acciona-ingenieria.ro,
elena.scobeniuc@acciona-ingenieria.ro , Fax:  +34 911420303

V.4)  INFORMATII PRIVIND VALOAREA CONTRACTULUI
ESTIMAREA INITIALA A VALORII CONTRACTULUI
Valoarea: 12876216.70     Moneda: RON    Fara TVA
VALOAREA TOTALA FINALA A CONTRACTULUI
Valoarea: 5805030.23     Moneda: RON    Fara TVA

V.5)  CONTRACTUL AR PUTEA FI SUBCONTRACTAT
Da
PARTEA DIN CONTRACT CARE AR PUTEA FI SUBCONTRACTATA
Valoare fara TVA: 1165069.58

DESCRIERE SUCCINTA A VALORII/PROCENTULUI DIN CONTRACT CARE URMEAZA SA FIE
SUBCONTRACTAT
Obiectul 1: Cheu, cu urmatoarele servicii: - Proiect tehnic inclusiv Detalii de Executie (DE) - Doc. Tehnice
pt. obtinerea tuturor avizelor si acordurilor - D.T.A.C. - D.T.O.E. Obiectul 2: Racord rutier si feroviar pentru



accesul in terminal: - Proiect tehnic inclusiv Detalii de Executie (DE) - Doc. Tehnice pt. obtinerea tuturor
avizelor si acordurilor - D.T.A.C. - D.T.A.D. - D.T.O.E. - Asistenta tehnica

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1)  CONTRACTUL DE FATA ESTE LEGAT DE UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI
COMUNITARE
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fonduri europene: Credit operator economic si fonduri
structurale nerambursabile - Grant Agreement INEA/CEF/TRAN/M2015/1130543, Action No 2015-ROTM-
0275-W

VI.2)  ALTE INFORMATII
Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor
inregistra in SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art. 5, alin. (1) din H.G. nr.
394/2016 si vor transmite solicitarile avand in vedere termenele de raspuns ale autoritatii contractante
prevazute in Legea nr. 99/2016. In cazul in care dupa aplicarea factorilor de evaluare mentionati la sectiunea
IV.2. Criterii de atribuire din prezenta fisa de date exista doua sau mai multe oferte clasate pe locul 1 cu
acelasi punctaj, va fi declarata castigatoare oferta cu pretul cel mai mic. In cazul in care exista doua sau mai
multe oferte clasate pe locul 1 cu acelasi pret, va fi decalarata castigatoare oferta cu punctajul cel mai mare
la factorul Experienta Profesionala Lider de Echipa. Daca nici in acest mod nu se poate realiza departajarea
ofertelor clasate pe locul 1 cu acelasi punctaj, achizitorul va solicita reofertarea preturilor in runde succesive
pana cand se va putea stabili o oferta castigatoare. In acest sens, achizitorul va transmite solicitari de
reofertare, simultan, ofertantilor clasati pe locul 1. Termenul de raspuns stabilit va fi acelasi pentru toti
ofertantii.

VI.3)  CAI DE ATAC
VI.3.1)  Organismul competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal: 
030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40
218900745 , Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere

VI.3.2)  Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform art. 6 lit a) si art 8 lit a) din Legea nr. 101/2016.

VI.3.3)  Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Metaltrade International S.R.L.
Adresa postala:  Calea Prutului nr. 230 , Localitatea:  Galati , Cod postal:  800205 , Romania , Tel.  +40
236449215 , Email:  office@metaltrade.ro , Fax:  +40 236449997 , Adresa internet (URL): 
www.metaltrade.ro

VI.4)  DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT
13.03.2018 12:56

Inapoi  Anunt de participare


