A.F.D.J. R.A. Galaţi
Serviciul Achiziţii

Aprobat
Director General
Valerică Anghel

SERVICIUL MANAGEMENT, IT
În conformitate cu adresa M.T.C.T. nr. DGRMMT/131/15.09.2005, privind obligativitatea raportării şi afişării pe site-ul
propriu a anunţurilor de intenţie şi de participare, vă rugăm să publicaţi pe site-ul AFDJ Galaţi următoarele anunţuri de
participare:
1.

numărul 166940/25.03.2016, privind: Contract de servicii de modernizare la nava Silistea 2

 Autoritate contractantă: ADMINISTRAŢIA FLUVIALĂ A DUNARII DE JOS RA GALATI
 Adresa poştală: GALATI, STR. PORTULUI, NR. 32, Localitatea: Galati, Cod postal: 800025, Romania, Punct(e) de
contact:SERVICIUL ACHIZITII,Tel. +40 236460016/300,In atentia: Mihaila Catalina, Email: mihaila.catalina@afdj.ro,
Fax: +40 236460847, Adresa internet (URL): www.afdj.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
 Adresa la care se pot obţine informaţii suplimentare: Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
 Tipul Autorităţii Contractante: Regie Autonomă
 Tip Activitate: Activităţi portuare

Denumire contract: Contract de servicii de modernizare la nava Silistea 2

Tip contract: Servicii

1 - Servicii de intretinere si reparare

Locul principal de prestare: in santierul prestatorului

Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul procedurii il constituie achizitia serviciilor de modernizare la nava Silistea 2 in care sunt incluse servicii de reparatii la
corpul navei, inlocuire motoare principale existente cu motoare de generatie noua in stransa concordanta cu servicii de
proiectare si avizare ANR in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini -Sectiunea II a documentatiei de atribuire
CPV: 50241000-6 - Servicii de reparare si de intretinere a navelor (Rev.2)
50245000-4 - Servicii de modernizare a navelor (Rev.2)
Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice: Nu
Impartire pe loturi: Nu
Vor fi acceptate variante: Nu
Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de modernizare la nava Silistea 2 in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini -Sectiunea II a documentatiei de
atribuire
 Valoare estimata: 750.000 RON
 Optiuni: Nu
 DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE: 8 luni incepand de la
data atribuirii contractului
INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT:
 Depozite valorice şi garantii solicitate
15.000 lei In cazul prez gar in alta moneda,cursul de schimb la care se va face echiv leu/alta valuta va fi cursul BNR valabil
cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.Dupa caz se va completa Form 5.Gar de particip se const. 50% din
val solicitata pt.ofertantii incadrati ca IMM,insotita de Decl de I.M.M.(Legea nr.346/2004 si OG nr.27/2006)-Form 11.Per de
valab a gar de particip este 90 de zile de la termenul limita de depunere a ofertelor.Gar de particip se const prin virament
bancar in contul RO75BRDE180SV03879541800 deschis la BRD Galati sau printr-un instr de gar emis în conditiile legii de
o societ bancara ori de o societ de asigurari.Gar de particip se prez în original,în cuantumul si pt.per prevaz în doc de
atrib.In orice sit,gar de particip trebuie sa fie prez cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor si
trebuie anexata/atasata la coletul cu oferta. Ofertele care nu sunt insotite de dovada gar de particip asa cum este regl de
legis in achizitii publice vor fi respinse.In cazul instr de gar se va avea in vedere ca acestea sa confirme irevocabilitatea gar
constituita,astfel cum prevede art.86 alin.2 din HG925/2006.În cazul depunerii de oferte in asociere gar de participare
trebuie constituita in numele asocierii si va trebui sa acopere in mod solidar toti membrii grupului de op economici.Autorit
contractanta poate solicita extinderea per de valab a ofertei. În cazul în care ofertantul îsi extinde per de valab a ofertei,per
de valab a gar de particip va fi prelungita în mod corespunzator. În sit în care ofertantul nu extinde valab ofertei si/sau a gar
de particip se considera ca acesta si-a retras oferta si va fi exclus din procedura.In cazul formularii unei
contestatii,contestatorul are oblig de a constitui gar de buna conduita in conf art 271^1 pt o per de valab de cel putin 90 de
zile. Aceasta va fi retinuta de autorit contractanta in cazurile prevazute la art. 271^1 si respectiv 271^2 din OUG 34/2006.
Cuantumul garantiei de buna executie a contractului este de 5% din pretul contractului fara TVA. Prestatorul are obligatia
de a constitui garantia de buna executie a contractului în termen de 15 (cinsprezece) zile de la data semnarii contractului
de ambele parti si înregistrarii acestuia la sediul achizitorului. Garantia de buna executie va avea valabilitatea pâna la
finalizarea de drept a contractului plus 30 zile. Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare
emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract sau prin retineri
succesive din sumele datorate pentru facturi partiale.În cazul constituirii prin retineri succesive prestatorul are obligatia ca
în termen de 15 zile de la data semnarii contractului de ambele parti si înregistrarii acestuia la sediul achizitorului sa

1





deschida la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de
disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante si sa depuna în contul astfel deschis suma de 1% din pretul
contractului. Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri
succesive din sumele datorate si cuvenite prestatorului, pâna la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna
executie. Autoritatea contractanta are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie în cel mult 14 zile de la data
indeplinirii de catre contractant a obligatiilor asumate prin contract, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.
În cazul IMM cuantumul garantiei de buna executie este redus cu 50% si se prezinta obligatoriu declaratia pe propria
raspund.privind încadrarea ca IMM – Formularul 11.
Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante: Surse proprii
Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul: Asociere conform art. 44 din
O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
Executarea contractului este supusa altor conditii speciale: Nu

CONDITII DE PARTICIPARE:
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
1. Declaratie privind neîncadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile ?i completarile
ulterioare. Ofertantul (operator economic, lider,asociat,tert sustinator) trebuie sa completeze - Formularul 1;
Nota: În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la
declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau
judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens.
2. Declaratie privind neîncadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile ?i completarile
ulterioare. Completarea si prezentarea Formularului 2. In cazul in care exista tert sustinator, persoana care asigura sustinerea
va completa Declaratia din care sa reiasa ca nu se afla in situatiile prevazute la art. 181, litera a), c^1) si d).
Nota: În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la
declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau
judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens.
3. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta (cf. Ordin ANRMAP Nr. 314/2010). Ofertantul trebuie sa
completeze Certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta Formularul 3 conform ordin ANRMAP nr. 314/2010.
4. Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile ?i completarile ulterioare.
Ofertantul (operator economic, lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) trebuie sa completeze Declaratia privind
neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006 - Formularul 4.
Persoanele din cadrul autoritatii contractante ce detin functii de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea
procedurii de atribuire sunt: director general Valericã Anghel, director general adjunct Dorian Dumitru, inginer sef Corneliu
Carp, director economic Felicia Tãnase, director comercial Cristian Sendrea, sef Serv. Juridic Rada Pivniceru, sef Serv.
Financiar Contabilitate Elena Ungureanu, sef Serv. Achizitii Mihaela Lisinschi, referent de specialitate Serv. Achizitii Catalina
Mihaila, referent de specialitate Serv. Achizitii Cristina Giorgiana Stefanache, sef Serv.Exploatare Flota Constantin Bica,
ing.Serv. Exploatare Flota Emil Romi Satnoeanu, ing. Birou Flota Florin Alexandru Movila si tehnician Biroul Flota Daniel
Nicolaua, sef birou investitii Radu Rus Mihail, subinginer birou investitii Neagu Salbatecu.
5. Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata
(formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident) respectiv:
-certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale - formular tip emis de organismele competente din tara, din care
trebuie sa reiasa ca nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a
ofertelor ;
- certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia
societatea are sediul social privind plata la bugetul general consolidat - formulare tip emise de organismele competente din
tara, din care sa reiasa ca nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a
ofertelor. In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste certificate; In cazul in care nu se permite
confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe propria raspundere conform art.
11 alin. 4 HG 925/ 2006.
Neindeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, a contributiei pentru fondul de somaj si a
contributiei pentru fondul de asigurari de accidente si boli profesionale precum si a impozitelor si taxelor locale atrage dupa sine
excluderea ofertantului din procedura de achizitie. In conformitate cu prev.art. 9(1) din Ordinul 509/2011 emis de Presedintele
ANRMAP. Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele
componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care operatorii economici
prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor aprobate de catre organele competente in domeniu. Ofertantii
straini vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin
care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor scadente de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in
conformitate cu legislatia din tara de rezidenta Aceste documente se vor prezenta in oricare din formele: original/copie
legalizata/ copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul
loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, sa prezinte pentru conformitate, in original sau copie
legalizata, documentele depuse in copie. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste certificate. 1.
Persoane juridice/fizice romane
Certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comertului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul
CAEN din certificatul constatator. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de
depunere a ofertelor.
Cerificatul poate fi depus in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul
procedurii, sa prezinte pentru conformitate, certificatul constatator in original/copie legalizata in cazul in care initial a fost
prezentat in forma copie conforma cu originalul.
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Persoane juridice straine
Documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in
conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, traduse si legalizate in
mod obligatoriu in limba romana de catre un traducator autorizat.
Documentele pot fi depuse in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind subcontractantii (dupa caz)
Modalitatea de indeplinire
Se va completa, dupa caz, Formularul 7 – lista cuprinzand subontractantii insotita si de acordurile de subcontractare, precum si
informatii privind datele de recunoastere ale acestora, proportia in care contractul urmeaza sa fie indeplinit de catre
subcontractanti si specializarea acestora.
Daca nu exista subcontractanti se va da o declaratie in acest sens. Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are
dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul autoritatii contractante, iar eventuala inlocuire a acestora
nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale. Prestarea de catre ofertant in ultimii 3 ani de
servicii de reparatii /modernizare nave. Dovada indeplinirii cerintei se va face prin prezentarea listei principalelor servicii
similare prestate in ultimii 3 ani continand valori, perioade de prestare, locul, beneficiari indiferent daca acestia din urma sunt
autoritati contractante sau clienti privati. Cerinta minima pentru calificare: prezentarea a cel putin 1 (unu) contract, maxim 2
(doua) contracte prin care sa se confirme prestarea de servicii similare a caror valoare cumulata sa fie de cel putin 500.000 lei.
Precizam ca ultimii 3 ani se raporteaza la data limita pentru depunerea ofertelor. Modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de
eventualele decalari ale termenului limita prevazut in anuntul de participare publicat initial.
Prestarea de servicii similare se confirma prin prezentarea de certificate /documente emise sau contrasemnate de o autoritate
sau de clientul beneficiar. Valorile se vor exprima in lei sau alta moneda la cursul mediu anual comunicat de BCE, pentru
fiecare an in parte (www.ecb.eu).Modalitatea de indeplinire Prestarea de servicii similare se confirma prin prezentarea de
certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de clientul beneficiar.Se va completa Formularul nr. 6 si
Anexa la formularul 6. Documentele anexate in sustinerea experientei similare se vor prezenta în oricare din formele:
original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa
prezinte aceasta lista.
Contracte rezervate: Nu
PROCEDURA

Tipul procedurii:licitaţie deschisă;

Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut;

Se va organiza licitatie electronica: Da
Pentru a putea participa la faza finala de licitatie electronica, ofertantii trebuie sa fie înregistrati în Sistemul Electronic de
Achizitii Publice (S.E.A.P.), conform art. 6, alin. (2) din H.G. 1660 / 2006. Invitatia de participare la faza finala de licitatie
electronica se va transmite de catre autoritatea contractanta, pe cale electronica, simultan, tuturor ofertantilor care au depus
oferte admisibile. Invitatia va contine data si momentul de start al fazei finale de licitatie electronica.Licitatia electronica se va
desfasura într-o singura runda, durata rundei fiind de 24 ore.Procesul repetitiv de ofertare se va referi numai la pret, participantii
putând doar sa îmbunatateasca pretul ofertat în cadrul sedintei de deschidere a ofertelor. Daca oferta nu se îmbunatateste,
licitatia electronica se opreste. Nu se utilizeaza pas de licitatie. Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta si numarul de
participanti înscrisi la licitatie. Daca, dupa licitatia electronica, doua sau mai multe oferte contin pretul cel mai mic, autoritatea
contractanta va solicita ofertantilor care au ofertat cel mai mic pret o noua propunere financiara în plic închis, iar contractul va fi
atribuit celui a carui propunere financiara are pretul cel mai scazut.
Limba de redactare a ofertei: Română;
 Data limita de depunere a ofertelor: 17.05.2016 ora 10:00
 Data si ora deschiderii ofertelor: 17.05.2016 ora 12:00;
 Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
 Tip de finantare: Alte fonduri
 ALTE INFORMATII
 Documentatia poate fi accesata electronic in SEAP la adresa www.e-licitatie.ro 1. In cazul in care se constata ca ofertele
clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au ofertat cel mai mic pret o
noua propunere financiara in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor, iar contractul va fi atribuit celui a carui
propunere financiara are pretul cel mai scazut. 2. Ofertantii încadrati în categoria IMM beneficiaza de prevederile Legii nr.
346/2004. Se va completa Formularul 11. 3. Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare, ofertantul are dreptul
de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca
îndeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate în documentatia de atribuire. Declaratia va fi însotita de o
anexa în care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de îndeplinire a respectivelor cerinte,
inclusiv diverse valori, cantitati sau altele asemenea (prin denumirea autoritatii care a emis documentul solicitat, numarul,
data acestuia, valorile, cantitatile solicitate). În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul nu
exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data în fata unui
notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens. 4.
Nu se accepta oferte alternative. 5. In vederea facilitarii accesului la datele de identificare ale participantilor la procedura,
se va prezenta fisa privind datele de identificare ale ofertantului/ ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator (dupa caz)
din Sectiunea III – FORMULARE. Autoritatea Contractanta nu va fi responsabila fata de ofertanti pentru nici un fel de
pagube datorate intarzierii sau anularii procedurii, in cazul in care nu se poate asigura sursa de finantare.
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 Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac: R.A. ADMINISTRATIA FLUVIALA A DUNARII
DE JOS-SERVICIUL JURIDIC, Adresa postala: strada Portului nr.32 , Localitatea: Galati , Cod postal: 800025 ,
Romania , Tel. +40 236460016/204 , Email: pivniceru.rada@afdj.ro , Fax: +40 236460847
2.

numărul 166941/25.03.2016 privind: Contract de furnizare REMORCHER avand zona de navigatie maritima
GMDSS A2 pana la 50 Mm fata de tarm.

 Autoritate contractantă: ADMINISTRAŢIA FLUVIALĂ A DUNARII DE JOS RA GALATI
 Adresa poştală: GALATI, STR. PORTULUI, NR. 32 , Localitatea: Galati , Cod postal: 800025 , Romania , Punct(e) de
contact: SERVICIUL ACHIZITII,Tel. +40 236460016/300,In atentia: Mihaila Catalina, Email: mihaila.catalina@afdj.ro,
Fax: +40 236460847 , Adresa internet (URL): www.afdj.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
 Adresa la care se pot obţine informaţii suplimentare: Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
 Tipul Autorităţii Contractante: Regie Autonomă
 Tip Activitate: Activităţi portuare

Denumire contract: Contract de furnizare REMORCHER avand zona de navigatie maritima GMDSS A2 pana la 50 Mm
fata de tarm

Tip contract: Furnizare
Cumparare

Locul principal de prestare: dana A.F.D.J. Galati

Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul procedurii il constituie furnizarea unei nave de tip remorcher cu zona de operare GMDSS A2, cu putere minima
de 4000 CP, ce trebuie sa asigure o tractiune la cârlig de minim 50 tone forta, nava de conceptie moderna, executie de înalta
calitate, durabila, fiabila si cost scazut de exploatare ce urmeaza a fi exploatata, în principal, pe sectorul maritim al Dunarii si în
zona costiera a Marii Negre, pâna la 50 de Mm fata de tarm in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini –Sectiunea II a
documentatiei de atribuire
CPV: 34513200-8 - Remorchere (Rev.2)
Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice: Da
Impartire pe loturi: Nu
Vor fi acceptate variante: Nu
Cantitatea totala sau domeniul
1 bucata REMORCHER conform cerintelor din caietul de sarcini Sectiunea II a documentatiei de atribuire
 Valoare estimata: 24.986.750 RON
 Optiuni: Nu
 DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE: 12 luni incepand de
la data atribuirii contractului
INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT:
 Depozite valorice şi garantii solicitate
450.000 lei In cazul prez gar in alta moneda,cursul de schimb la care se va face echiv leu/alta valuta va fi cursul BNR
valabil cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.Pt ofertantii IMM, gar de particip se constituie 50% din val
solicit,insotita de Decl de I.M.M. (Legea nr.346/2004 si O.G. nr. 27/2006)-Formularul 11.Per de valab a gar de particip este
90 de zile de la termenul limita de depunere a ofertelor.Gar de particip se const prin vir bancar in contul
RO75BRDE180SV03879541800 deschis la BRD Galati sau printr-un instr de gar emis în conditiile legii de o societ bancara
ori de o societ de asigurari.Gar de particp se prez în original,în cuantumul si pt per prevaz în doc de atrib.In orice sit,gar de
particip trebuie sa fie prez cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.Ofertele care nu sunt insotite
de dovada gar de particip asa cum este regl de legis in achizitii publice vor fi respinse.In cazul instr de gar se va avea in
vedere ca acestea sa confirme irevocabilitatea gar const, astfel cum prevede art. 86 alin.2 din HG 925/2006.În cazul
depunerii de oferte in asociere gar de particip trebuie constituita in numele asocierii si va trebui sa acopere in mod solidar
toti membrii grupului de op ec.Dupa caz se va completa Formularul 5.Autorit contr poate solicita extinderea per de valab a
ofertei.În cazul în care ofertantul îsi extinde per de valab a ofertei,per de valab a gar de particip va fi prelungita în mod
corespunzator. În sit în care ofertantul nu extinde valab ofertei si/sau a gar de particip se considera ca acesta si-a retras
oferta si va fi exclus din procedura.In cazul formularii unei contestatii,contestatorul are oblig de a constitui gar de buna
conduita conf.cu art 271^1 pt o per de valab de cel putin 90 de zile.Aceasta va fi retinuta de autorit contr in cazurile prevaz
la art.271^1 si respectiv 271^2 din OUG 34/2006. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului este de 5% din
pretul contractului fara TVA. Prestatorul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului în termen de
15 (cinsprezece) zile de la data semnarii contractului de ambele parti si înregistrarii acestuia la sediul achizitorului.
Garantia de buna executie va avea valabilitatea pâna la finalizarea de drept a contractului plus 30 zile. Garantia de buna
executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de
asigurari, care devine anexa la contract sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. În cazul
constituirii prin retineri succesive prestatorul are obligatia ca în termen de 15 zile de la data semnarii contractului de
ambele parti si înregistrarii acestuia la sediul achizitorului sa deschida la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului
fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante si sa depuna în
contul astfel deschis suma de 1% din pretul contractului. Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractanta
urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite prestatorului, pâna la concurenta
sumei stabilite drept garantie de buna executie. Autoritatea contractanta are obligatia de a elibera /restitui garantia de buna
executie în cel mult 14 zile de la plata facturii finale, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei. În cazul IMM
cuantumul garantiei de buna executie este redus cu 50% si se prezinta obligatoriu declaratia pe propria raspund.privind
încadrarea ca IMM – Formularul 11.
 Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante: alocatii bugetare
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Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul: Asociere conform art. 44 din
O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
Executarea contractului este supusa altor conditii speciale: Nu

CONDITII DE PARTICIPARE:
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
1.Declaratie privind neîncadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile
ulterioare. Ofertantul (operator economic, lider,asociat,tert sustinator) trebuie sa completeze - Formularul 1;
Nota: În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la
declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau
judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens.
2.Declaratie privind neîncadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile
ulterioare. Completarea si prezentarea Formularului 2. In cazul in care exista tert sustinator, persoana care asigura sustinerea
va completa Declaratia din care sa reiasa ca nu se afla in situatiile prevazute la art. 181, litera a), c^1) si d).
Nota: În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la
declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau
judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens.
3.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta (cf. Ordin ANRMAP Nr. 314/2010). Ofertantul trebuie sa completeze
Certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta Formularul 3 conform ordin ANRMAP nr. 314/2010.
4.Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Ofertantul (operator economic, lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) trebuie sa completeze Declaratia privind
neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006 - Formularul 4.
Persoanele din cadrul autoritatii contractante ce detin functii de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea
procedurii de atribuire sunt: director general Valericã Anghel, director general adjunct Dorian Dumitru, inginer sef Corneliu
Carp, director economic Felicia Tãnase, director comercial Cristian Sendrea, sef Serv. Juridic Rada Pivniceru, sef Serv.
Financiar Contabilitate Elena Ungureanu, sef Serv. Achizitii Mihaela Lisinschi, referent de specialitate Serv. Achizitii Catalina
Mihaila, referent de specialitate Serv. Achizitii Cristina Giorgiana Stefanache, Economist Serv. Achizitii Cristina Avram, sef
Serv.Exploatare Flota Constantin Bica , ing.Serv.Exploatare Flota Emil Romi Satnoeanu, ing. Birou Flota Florin Alexandru
Movila si tehnician Biroul Flota Daniel Nicolaua, sef birou investitii Radu Rus Mihail, subinginer birou investitii Neagu Salbatecu
5.Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata (formulare tip eliberate de autoritatile competente din
tara in care ofertantul este rezident) respectiv:
-certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale - formular tip emis de organismele competente din tara, din care
trebuie sa reiasa ca nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a
ofertelor ;
- certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia
societatea are sediul social privind plata la bugetul general consolidat - formulare tip emise de organismele competente din
tara, din care sa reiasa ca nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a
ofertelor.
In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste certificate;
In cazul in care nu se permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe
propria raspundere conform art. 11 alin. 4 HG 925/ 2006.
Neindeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, a contributiei pentru fondul de somaj si a
contributiei pentru fondul de asigurari de accidente si boli profesionale precum si a impozitelor si taxelor locale atrage dupa sine
excluderea ofertantului din procedura de achizitie. In conformitate cu prev.art. 9(1) din Ordinul 509/2011 emis de Presedintele
ANRMAP. Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele
componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care operatorii economici
prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor aprobate de catre organele competente in domeniu. Aceste
documente se vor prezenta in oricare din formele: original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul
procedurii, sa prezinte pentru conformitate, in original sau copie legalizata, documentele depuse in copie. In cazul unei asocieri,
fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste certificate. 1. Persoane juridice/fizice romane Certificat constatator, eliberat de
Oficiul Registrului Comertului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator.
Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Cerificatul poate
fi depus in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Autoritatea
contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, sa
prezinte pentru conformitate, certificatul constatator in original/copie legalizata in cazul in care
initial a fost prezentat in forma copie conforma cu originalul.
Persoane juridice straine
Documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in
conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, traduse si legalizate in mod obligatoriu in limba
romana de catre un traducator autorizat. Documentele pot fi depuse in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila
cu mentiunea „conform cu originalul”.
Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind subcontractantii (dupa caz)
Modalitatea de indeplinire
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Se va completa, dupa caz, Formularul 7 – lista cuprinzand subontractantii insotita si de acordurile de subcontractare, precum si
informatii privind datele de recunoastere ale acestora, proportia in care contractul urmeaza sa fie indeplinit de catre
subcontractanti si specializarea acestora. Daca nu exista subcontractanti se va da o declaratie in acest sens. Pe parcursul
derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul autoritatii
contractante, iar eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale.1.
Experienta similara Se solicita ca ofertantul sa fi furnizat produse similare (constructii navale maritime propulsate noi) in ultimii 3
ani, raportat la data limita de depunerere a ofertei, in valoare cumulata de minim 12.000.000 lei fara TVA, la nivelul a cel putin 1
contract maxim 2 contracte. Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/alta valuta comunicat de BNR
pentru fiecare an in parte. Pentru experienta similara din 2016, se va aplica cursul leu/valuta afisat de BNR pentru data in care
se publica invitatia de participare. Modalitatea de indeplinire Se va completa Formularul 6 – Declaratie privind privind lista
principalelor livrari de produse similare in ultimii 3 ani. Se vor prezenta certificate/documente emise sau contrasemnate de o
autoritate sau de catre clientul beneficiar din care sa rezulte furnizarea de produse similare obiectului contractului in ultimii 3
ani, raportat la data limita de depunerere a ofertei. In cazul in care ofertantul nu a fost singurul ofertant (a fost asociat cu alt
operator economic/subcontractant) se vor mai prezenta in forma lizibila cu mentiunea ,,conform cu originalul” documente
doveditoare din care sa reiasa procentul realizat de catre ofertant si valoarea aferenta procentului. Numarul de ani solicitati in
vederea demonstrarii experientei similare se va calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.
Documentul/documentele anexat/e se va/vor prezenta în oricare din formele: original/copie legalizata / copie lizibila cu
mentiunea „conform cu originalul”. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte Formularul 6.
Contracte rezervate: Nu
PROCEDURA

Tipul procedurii:licitaţie deschisă;

Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut;

Se va organiza licitatie electronica: Da
Pentru a putea participa la faza finala de licitatie electronica, ofertantii trebuie sa fie înregistrati în Sistemul Electronic de
Achizitii Publice (S.E.A.P.), conform art. 6, alin. (2) din H.G. 1660 / 2006. Invitatia de participare la faza finala de licitatie
electronica se va transmite de catre autoritatea contractanta, pe cale electronica, simultan, tuturor ofertantilor care au depus
oferte admisibile. Invitatia va contine data si momentul de start al fazei finale de licitatie electronica. Licitatia electronica se va
desfasura într-o singura runda, durata rundei fiind de 24 ore. Procesul repetitiv de ofertare se va referi numai la pret,
participantii putând doar sa îmbunatateasca pretul ofertat în cadrul sedintei de deschidere a ofertelor. Daca oferta nu se
îmbunatateste, licitatia electronica se opreste. Nu se utilizaza pas de licitatie. Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta si
numarul de participanti înscrisi la licitatie. Daca, dupa licitatia electronica, doua sau mai multe oferte contin pretul cel mai mic,
autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au ofertat cel mai mic pret o noua propunere financiara în plic închis, iar
contractul va fi atribuit celui a carui propunere financiara are pretul cel mai scazut.
Limba de redactare a ofertei: Română;
 Data limita de depunere a ofertelor: 18.05.2016 ora 10:00
 Data si ora deschiderii ofertelor: 18.05.2016 ora 12:00;
 Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
 Tip de finantare: Fonduri bugetare
 ALTE INFORMATII
Documentatia poate fi accesata electronic in SEAP la adresa www.e-licitatie.ro Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de
calificare, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul sau
legal, prin care confirma ca îndeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate în documentatia de atribuire.
Declaratia va fi însotita de o anexa în care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de îndeplinire a
respectivelor cerinte, inclusiv diverse valori, cantitati sau altele asemenea (prin denumirea autoritatii care a emis documentul
solicitat, numarul, data acestuia, valorile, cantitatile solicitate). În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit
ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data în
fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest
sens. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita
ofertantilor care au ofertat cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor, iar
contractul va fi atribuit celui a carui propunere financiara are pretul cel mai scazut. Ofertantii încadrati în categoria IMM
beneficiaza de prevederile Legii nr. 346/2004. Se va completa Formularul 11. Nu se accepta oferte alternative. In vederea
facilitarii accesului la datele de identificare ale participantilor la procedura, se va prezenta fisa privind datele de identificare ale
ofertantului/ ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator (dupa caz) din Sectiunea III – FORMULARE. Autoritatea
Contractanta nu va fi responsabila fata de ofertanti pentru nici un fel de pagube datorate intarzierii sau anularii procedurii, in
cazul in care nu se poate asigura sursa de finantare
Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac: R.A. ADMINISTRATIA FLUVIALA A
DUNARII DE JOS-SERVICIUL JURIDIC, Adresa postala: strada Portului nr.32 , Localitatea: Galati , Cod postal: 800025 ,
Romania , Tel. +40 236460016/204 , Email: pivniceru.rada@afdj.ro , Fax: +40 236460847

Şef Serviciu Achiziţii
Mihaela Violeta Lisinschi

Întocmit:Toader L./S.A./28.03.2016-2 ex.
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