
  Detaliu pentru invitatia / anunt numarul 424941

 Inapoi

Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta invitatia in vederea primirii de notificari privind evenimentele
acestei proceduri de achizitie publica.

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Detaliu invitatie de participare / anunt de participare simplificat
Tip legislatie: Legea nr. 99/23.05.2016
Autoritate contractanta: COMPANIA NATIONALA "ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME" SA CONSTANTA
Numar invitatie / anunt: 424941 / 16.03.2018
Denumire contract: RK cu consolidare de terasament pe LFI Kronospan, 400m – (Proiectare + executie)
Stare procedura: In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)  DESCRIERE

I.1.1)  Sediul social
COMPANIA NATIONALA "ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME" SA CONSTANTA 
Cod fiscal:  11062831,   Adresa:  Incinta Port Constanta, Gara Maritima, Constanta,  Telefon:  +40 0241-
611540,  Fax:  +40 0241/619512

I.1.2)  Adresa la care se transmit ofertele: 
In SEAP

I.1.3)  Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: 
In SEAP

I.2)  TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA
I.2.1)  Tip Autoritate Sectorial: Da
I.2.2)  Tip Activitate: Activităţi portuare

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)  DESCRIERE

II.1.1)  Denumire contract: 
RK cu consolidare de terasament pe LFI Kronospan, 400m – (Proiectare + executie)

II.1.2)  Tip contract: Lucrari
II.1.3)  Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5)  Obiectul contractului: 

Obiectul contractului il constituie realizarea lucrarilor necesare pentru „RK cu consolidare de terasament pe
LFI Kronospan, 400m – (Proiectare + executie)”, ce au drept scop asigurarea conditiilor tehnice pentru
circulatia si manevra convoaielor in conditii de siguranta si in conformitate cu legislatia in domeniu. Lucrarile
de reparatie capitala (RK) si consolidare de terasament se realizeaza pe LFI Kronospan - Dana 131 Portul
Constanta intre km 0+420 – 0+820, pentru consolidarea terasamentului, prin eliminarea punctelor
periculoase cu zone noroioase ce pot duce la denivelari transversale si longitudinale si deripari frecvente a
liniei CF pe aceasta zona. Termenul în care entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari sau
informatii suplimentare în legatura cu documentatia de atribuire este a 10-a zi înainte de termenul stabilit
pentru depunerea ofertelor. Termenul-limita pâna la care ofertantul poate sa adreseze solicitarile de clarificari
sau informatii suplimentare în legatura cu documentatia de atribuire este de 15 zile inainte de data limita de
depunere a ofertelor. La solicitarile adresate dupa acest termen entitatea contractanta nu va raspunde.
Valoarea totala estimata, fara T.V.A este de 616.000 lei, si include valoarea de proiectare in suma de 18.480
lei reprezentand 3% din valoarea totala, precum si valoarea de executie, respectiv suma de 597.520 lei
reprezentand 97% din valoarea totala.

II.1.6)  CPV: 45234100-7 - Lucrari de constructii de cai ferate (Rev.2)
II.1.7)  Impartire pe loturi: Nu

II.2)  CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI / ACORDULUI CADRU
II.2.1)  Valoare estimata: 616,000 RON

SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1)  CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1)  Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare a) Cuantumul garantiei de participare: va fi în cuatum de 6.160 lei. b)

Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 90 zile de la termenul



limita de primire a ofertelor. c) Modalitatea de constituire a garantiei de
participare va fi în conformitate cu prevederea art. 42 alin. (1) – (4) din H.G.
nr. 394/2016 În cazul în care garantia de participare se constituie prin
virament bancar (ordin de plata) se vor utiliza urmatoarele conturi ale C.N.
A.P.M. (in Lei). RO83BRDE140SV06373001400 deschis la B.R.D.;
RO25INGB0004003177028911 deschis la ING BANK; Dovada constituirii
garantiei trebuie sa fie prezentata in SEAP (document scanat) cel mai tarziu
la data si ora-limita de depunere a ofertelor.(garantia emisa in alta limba va fi
insotita de traducere autorizata in limba romana). Garantia de participare
trebuie sa fie irevocabila, sa prevada ca plata garantiei de participare se va
executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza
declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Garantia de
participare se va restitui ofertantilor conf. Art.44 din H.G. nr.394/2016.
Nerespectarea obligatiei de a prezenta garantia de participare atrage dupa
sine respingerea ofertei conform prevederilor art. 71 alin. (3) din Hotararea
nr. 394/2016.

Garantie de buna executie

a)Cuantumul garantiei de buna executie: 5 % din valoarea fara TVA a
contractului; b)modul de constituire a garantiei de buna executie. Garantia
de buna executie se va constitui in conformitate cu prevederile art. 45 si art.
46 din HGR nr. 394/2016. Garan?ia de buna executie se constituie în termen
de 5 zile lucratoare de la semnarea contractului de achizitie sectoriala. In
situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, contractantul
are obligatia de a reintregi garantia in cauza raportat la restul ramas de
executat. Garantia de buna executie se va restitui conf. Art.48 din HG
nr.394/2016.

 
III.2)  CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1)  Criterii de calificare 
Criterii de calificare
Denumire  
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului
sau al profesiei
 Descriere: 1. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la
art.177, 178 si 180 din Legea nr.99/ 2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: a) se va
completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei
lor. (inclusiv tertii sustinatori si subcontractantii). Formularul DUAE poate fi completat prin intermediul adresei:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter b) documentele jstificative care probeaza îndeplinirea celor
asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre
ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor admisibile. Aceste
documente pot fi: • cazierul Judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de
conducere, sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de
decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constator emis de ONRC/actul constitutiv;
• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la
bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc) la momentul depunerii acestora; • dupa caz documente
prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.179 alin
(2), art.180 alin (2), art.184 din Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale; • alte documente edificatoare dupa
caz. Nota : Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru
demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul
consolidat de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara rezidenta , eliberate de autoritatile
competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente). Documentele
se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana conf. Legii nr. 178/1997. 2.
Ofertantii/asociatii/tertii sustinatori/subcontractantii vor completa o declaratie pe propria raspundere conform art.
73 din Legea 99/2016, care va fi prezentata odata cu depunerea DUAE. Modalitatea prin care poate fi
demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de
atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Persoanele care detin functii de decizie în cadrul CN Administratia
Porturilor Maritime SA Constanta: - Director General – Nicolae Dan Tivilichi; - Director General Adjunct – Marian
Tanase; - Director Economic – Daniela Serban; - Director Tehnic – Ion Tomescu; - Sef Departament Achizitii
Publice – Otilia Ifimov; - Sef Serviciu Juridic si Contencios – Tanase Iulian Pepi; - Sef Birou Control Financiar
Preventiv – Adina Nicoleta Gamalan - Sef Serviciu Patrimoniu – Constantin Brandi NOTA: 1. Nedepunerea DUAE
odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca
inacceptabila. 2. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente : angajamentul ferm al ter?ului sus?
inator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sus?inerea acestuia, a acordului de subcontractare ?
i/sau a acordului de asociere, dupa caz. 3. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru
solicitarea de clarificari pentru eventualele inadverten?e de forma ale informa?iilor cuprinse în sec?iunile DUAE,
atât ale ofertantului/candidatului, cât ?i ale subcontractantului/ter?ului sus?inator, acest lucru fiind necesar pentru a



asigura desfa?urarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. Cerinta 1: Prezentare Certificat constatator emis
de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunal cu date actualizate, care vor contine informatii valabile/reale
la data prezentarii lor, din care sa rezulte ca obiectul de activitate corespunde obiectului contractului. Operatorii
economici nerezidenti (straini) ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din
tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în nici una dintre
situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac
obiectul contractului. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana
conf. Legii nr. 178/1997. Ofertantii/ asociatii trebuie sa aiba codul CAEN aferent obiectului achizitiei. Cerinta se
aplica inclusiv pentru asociati si/sau subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente
situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct. Modalitatea de îndeplinire a cerintei: - se va completa DUAE in
conforrmitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016 referitoare la Ghidul de utilizare D.U.A.E, accesand adresa:
https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter, de catre operatorii economici participanti la procedura de
atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate
prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente
echivalente emise de tara de rezidenta, vor fi solicitate de catre autoritatea contractanta sa fie prezentate, doar de
catre ofertantul clasat pe locul I, in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor admisibile.
D.U.A.E se elaboreaza pe baza unui formular standard aprobat de Comisia Europeana si se furnizeaza exclusiv în
format electronic, semnat cu semnatura electronica extinsa. Documentele/declaratiile/certificatele emise de
institutiile abilitate vor fi prezentate in copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” semnate si
stampilate de catre ofertant, cu mentionarea in clar a numelui semnatarului. In cazul in care acestea sunt semnate
de o alta persoana, se va prezenta o imputernicire in acest sens. Cerinta 2: Ofertantii/asociatii trebuie sa faca
dovada ca detin toate autorizatiile si agrementele tehnice feroviare pentru proiectare si executie in domeniul
infrastructurii feroviare necesare realizarii obiectivului de investiti. Pentru serviciile de proiectare ofertantii/asociatii
trabuie sa faca dovada ca detin: -Autorizatie AFER pentru servicii de proiectare in domeniul infrastructurii feroviare
in conformitate cu art.1 al OMT 290/2000 -Agremente Tehnice conform art. 8.9 si art.10 din Normele de aplicare
ale OMT290/2000 si a Listei produselor, lucrarilor si serviciilor feroviare critice cu incadrarea acestora in clasa de
risc, respectiv Agrement Tehnic pentru servicii de proiectare in domeniul infrastructurii feroviare,care sa acopere
toate domeniile necesare realizarii Proiectului Tehnic. Pentru executia lucrarilor ofertantii/asociatii trabuie sa faca
dovada ca detin: -Autorizatie de Furnizor Feroviar pentru lucrari de constructii, reabilitare/modernizare linii si
terasamente Agrement Tehnic pentru executia lucrarilor in domeniul infrastructurii feroviare,care sa acopere toate
domeniile necesare realizarii investitiei. Modalitate de indeplinire a cerintei: se va completa DUAE, de catre
operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele
justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv autorizatie si agrement
AFER sau pentru ofertantii straini documente echivalente emise de tara de rezidenta, sa fie prezentate la
solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la
finalizarea evaluarii ofertelor admisibile. Operatorii economici nerezidenti (straini):vor prezenta documente
echivalente emise in tara de rezidenta din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice straine de a presta servicii si
a realiza lucrari care fac obiectul prezentului contract, in conformitate cu tara de origine/tara in care operatorul
economic este stabilit. Documentele vor fi insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. Cerinta se
aplica inclusiv pentru asociati si/sau subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente
situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
 Descriere: Experienta similara: Prestarea in ultimii 3 ani de servicii de proiectare in domeniul infrastructurii
feroviare de natuara si complexitate similare/comparabile cu cele care fac obiectul achizitiei in valoare cumulata de
cel putin 18.480 lei, la nivelul unuia sau mai multor contracte. Aceasta valoare trebuie sa reprezinte numai partea
executata de operatorul economic ofertant, în cazul în care a participat într-o asociere sau ca subcontractor; Ultimii
3 ani vor fi calculati pana la data limita de depunere a ofertei, cu mentiunea ca modul de calcul al perioadei nu va fi
afectat de eventualele decalari ale termenului limita prevazut in AP. Demonstrarea finalizarii executiei (lucrari duse
la bun sfârsit) in domeniul infrastructurii feroviare in ultimii 5 ani a unor lucrari de natura si complexitate
similar/comparabile cu cele care fac obiectul achizitiei in valoare cumulata de cel putin 597.520 lei, la nivelul unuia
sau mai multor contracte de lucrari de aceeasi natura (ce a inclus proiectarea si executia lucrarilor. Aceasta
valoare trebuie sa reprezinte numai partea executata de operatorul economic ofertant, în cazul în care a participat
într-o asociere sau ca subcontractor; Ultimii 5 ani vor fi calculati pana la data limita de depunere a ofertei, cu
mentiunea ca modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventualele decalari ale termenului limita prevazut in
AP.,Informatii privind subcontractantii: In cazul in care anumite parti din contractul ce urmeaza a fi atribuit se vor
indeplini de unul sau mai multi subcontractanti, ofertantul are obligatia de a preciza partea/ partile din contract pe
care acesta urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractorilor propusi. Vor fi luate in
considerare resursele materiale si umane ale subcontractantilor nominalizati in oferta, exclusiv pentru partea lor de
implicare in executarea contractului.,Informatii privind Asocierea Orice operator economic are dreptul de a
participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant sau candidat, individual ori în comun cu alti operatori
economici, inclusiv în forme de asociere temporara constituite în scopul participarii la procedura de atribuire, in
conditiile prevazute de Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale. Se va completa D.U.A.E, accesand adresa
https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter, de catre operatorii economici participanti la procedura de
atribuire, cu informatiile aferente situatiei lor. Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a
nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date



SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)  PROCEDURA

IV.1.1)  Tipul procedurii Cerere de oferta / Procedura simplificata - Intr-o singura etapa
IV.1.2)  Modalitate de desfasurare: Procedura online

IV.2)  CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1)  Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
IV.2.2)  Se va organiza licitatie electronica: Nu

IV.3)  INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.3.1)  Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: 

S.E.A.P.
IV.3.2)  Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3)  Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.4)  Data limita de depunere a ofertelor: 02.04.2018 15:00
IV.3.5)  Data si ora deschiderii ofertelor: -
IV.3.6)  Data limita de valabilitate a ofertei: 90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)  MOD DE FINANTARE

VI.1.1)  Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2)  Tip de finantare: Alte fonduri 
Data expedierii prezentei invitatii / anunt: 16.03.2018 10:54

Inapoi  Detalii procedura


