Anunţ de participare numărul 127425/02.08.2011 (număr înregistrare S.E.A.P.) -

Contract de servicii de reparatii tip RC2 la nava Galati 3
Secţiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
I.1)

Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRAŢIA FLUVIALĂ A DUNĂRII DE JOS R.A. GALAŢI
Adresa postala: GALATI, STR. PORTULUI, NR. 32 , Localitatea: Galati , Cod
postal: 800025 , Romania , Punct(e) de contact: CRISTIAN SENDREA , Tel.
0236460016, INT. 300 , In atentia: Lucica Iacob , Email: licitatii@afdj.ro, Fax:
0236460847 , Adresa internet (URL): www.afdj.ro , Adresa profilului
cumparatorului: www.e-licitatie.ro

I.2)

Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Regie Autonoma
Activitate (activitati)
- Activităţi portuare

Secţiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)
II.1.1)

Descriere
Denumirea data contractului de entitatea contractanta:

contract de servicii de reparatii tip RC2 la nava Galati 3
Tipul contractului si locul de executare a lucrărilor, de furnizare a produselor sau de
prestare a serviciilor:
Servicii

II.1.2)

1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: in santierul reparatorului.
Codul NUTS: RO22 - Sud-Est

II.1.3)

Anunţul implică: un contract de achiziţii publice;

II.1.4)

Informaţii privind acordul-cadru

II.1.5)

Descrierea succintă a contractului sau a achiziţiei/achiziţiilor:

contract de servicii de reparatii tip RC2 la nava Galati 3 in conformitate cu
cerintele din caietul de sarcini parte integranta din documentatia de atribuire.
II.1.6)

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziţiile)

50241000-6 - Servicii de reparare si de intretinere a navelor (Rev.2)
II.1.7)

Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achiziţii publice – Nu;

II.1.8)

Împărţire in loturi – Nu;

II.1.9)

Vor fi acceptate variante – Nu;

II.2)

Cantitatea sau domeniul contractului

II.2.1)

conform cerintelor din caietul de sarcini parte integranta din documentatia de atribuire
Valoarea estimată fără TVA: 499,300 RON

II.2.2)

Opţiuni – Nu;
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II.3)

Durata contractului sau termenul pentru finalizare: 30 zile incepand de la data
atribuirii contractului

Secţiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1)

Condiţii referitoare la contract

III.1.1)

Depozite valorice şi garanţii solicitate: garantie de participare in suma de 8600 lei

III.1.2)

III.1.3)

si garantie de buna executie 5% din pretul contractului fara TVA
Principalele modalităţi de finanţare si plata si/sau trimitere la dispoziţiile relevante

surse proprii si/sau subventii
Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia 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 condiţii speciale: Nu;

III.1.4)

III.2)

Condiţii de participare

III.2.1)

Situaţia personală a operatorilor economici, inclusiv cerinţele referitoare la înscrierea in
registrul comerţului sau al profesiei
Informaţii si formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor menţionate:

Decl.privind eligibilitate,Decl.privind neincadrarea la art.181,Certificat de
participare la licitatie cu oferta independenta, Certific.fiscal priv.impozitele si
taxele locale,Certific.de atestare fiscala eliberat de DGFP.Pt.pers.jur.romane
certificat de inregistrare emis de ORC, certificat constatator emis de ORC
privind datele de identific.a societatii, filiale, adm.reprez.etc.Pt.pers.fizice
romane autorizatie de functionare/altele echivalente.Pt.pers.jur/fizice straine
doc.edificatoare care sa dovedeasca o forma de inreg./atestare ori apartenenta
din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in
care ofertantul este stabilit.
III.2.2)

Capacitatea economica si financiara
Informaţii si formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor menţionate:

Ofertantul trebuie sa faca dovada realiz.unei cifre de afaceri medii in ultimii 3
ani egala sau mai mare decat 500000 lei. Raportarile contabile la decembrie
2009 si decembrie 2010 vizte si inregistrate de organele competente,in copie.

III.2.3)

Capacitatea tehnica
Informaţii si formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor menţionate:

Ofertantul are obligatia de a face dovada prestarii unor servicii similare in ultimii
3 ani cu o valoare egala sau mai mare decat 250000 lei prezentand copia
contractului/contractelor, pentru fiecare fisa de informatii privind experienta
similara, recomandarea beneficiarului si procesul verbal de receptie la
terminarea prestatiei.In situatia in care din motive de confidentialitate ofertantul
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nu poate prezenta copii dupa contract/contracte va prezenta o lista cu cele mai
importante contracte incheiate si indeplinite in ultimii 3 ani.
Pt.contractul/contractele din lista se va prez.fisa de informatii privind experienta
similara, recomandarea beneficiarului si procesul verbal de receptie la
terminarea prestatiei. Decl.priv.dotarile specifice utilaje,echip.mijl.de transport
etc.Ofertantul are obligatia de a face dovada asigurarii prin detinere in dotare
proprie sau prin contracte,precontracte de inchiriere a docului plutitor sau a
calei capabile sa execute ridicarea navei.
III.2.4)

Contracte rezervate – Nu;

III.3)

Condiţii specifice pentru contractele de servicii

III.3.1)

Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii – Nu;

III.3.2)

Persoanele juridice au obligaţia să indice numele si calificările profesionale ale
membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective – Nu;

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)

Tipul procedurii - Licitaţie deschisă;

IV.2)

Criterii de atribuire

IV.2.1)

Pretul cel mai scazut

IV.2.2)

Se va organiza o licitaţie electronică : Da

procedura va avea etapa finala de licitatie electronica conform prevederilor III
1 din fisa de date a achizitiei

IV.3)

Informaţii administrative

IV.3.1)

Număr de referinţă atribuit dosarului de entitatea contractanta -

IV.3.2)

Anunţuri publicate (anunţ publicat) anterior privind acelaşi contract – Nu;

IV.3.3)

Condiţii de obţinere a caietului de sarcini si a documentaţiei suplimentare (cu excepţia
unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la
documente: 29.08.2011 ora 12:00;
Documente de plata: NU;

IV.3.4)

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 31.08.2011 ora
10:00;

IV.3.5)

Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare:
Romana ;

IV.3.6)

Perioada minima pe parcursul căreia ofertantul trebuie sa îşi menţină oferta: 60 zile
(de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.3.7)

Condiţii de deschidere a ofertelor:
Data: 31.08.2011 ora 12:00;
Locul: sediul R.A. AFDJ Galaţi strada Portului nr.32;
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Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da;
membrii comisiei de evaluare,reprezentanţii ofertanţilor şi după caz observatori
UCVAP
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)

VI.2)

Contractul este periodic - Nu ;
Contractul se înscrie intr-un proiect/program finanţat din fonduri comunitare –
Nu;
Tip de finantare: Alte fonduri

VI.3)

Alte informaţii – Documentaţia poate fi accesată electronic in SEAP la adresa
wwww.e-licitatie.ro

VI.4)

Căi de atac

VI.4.1)

Organism competent pentru căile de atac
Consiliul National de Soluţionare a Contestaţilor
Adresa postala: strada Stavropoleus nr.6, sector 3 , Localitatea: Bucuresti , Cod
postal: 030084 , Romania , Tel. 021 3104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: 021
3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2)

Utilizarea căilor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac conform
prevederilor din O.U.G.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4.3)

Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind utilizarea căilor de atac
Serv.juridic al R.A.A.F.D.J. Galaţi
Adresa postala: strada Portului nr.32 , Localitatea: Galati , Cod postal: 800025 ,
Romania , Tel. 0236 460016 , Fax: 0236 460847
Data expedierii prezentului anunţ : 29.07.2011 07:54

VI.5.)
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