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Denumire plan Denumire detaliu plan

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)

DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:

COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA PORTURILOR DUNARII FLUVIALE S.A. GIURGIU

Adresa postala: Soseaua PORTULUI, nr. 1 , Localitatea: Giurgiu , Cod postal: 080013 , Romania ,
Punct(e) de contact: ILIANA SPIRIDON , Tel. +40 246213003 / +40 246211528 , Email: achizitii@apdf.ro
, Fax: +40 213110521 , Adresa internet (URL): http://www.apdf.ro/ , Adresa profilului cumparatorului:
www.e-licitatie.ro
ADRESA DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII SUPLIMENTARE:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
CAIETUL DE SARCINI SI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PENTRU
DIALOGUL COMPETITIV SI SISTEMUL DE ACHIZITIE DINAMIC) POT FI OBTINUTE LA:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
OFERTELE SAU SOLICITARILE DE PARTICIPARE TREBUIE TRANSMISE LA:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2)
TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE
PRINCIPALE)
Întretinerea si exploatarea infrastructurii portuare fluviale
Activitate (activitati)
- ActivităŃi portuare
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)

DESCRIERE

II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Furnizare 10 bucati autovehicule în regim de leasing operational
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a
serviciilor
Furnizare
Inchiriere cu optiune de cumparare
Locul principal de livrare: sediul CN APDF SA Giurgiu, din Municipiul Giurgiu, Sos. Portului nr.1, Jud.
Giurgiu
Codul NUTS: RO314 - Giurgiu
II.1.3) Anuntul implica

Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare 10 bucati autovehicule în regim de leasing operational pentru deplasarea personalului la punctele
de lucru si agentiile companiei în vederea îndeplinirii atributiilor de serviciu.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34100000-8 - Autovehicule (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2)

CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Furnizare 10 autovehicule prin leasing operational, cu optiune de cumparare: Lotul 1 : 3 bucati autoutilitare
N1 Break cu 5 usi si 5 locuri, Lotul 2 : 7 bucati autoturisme SUV-Sport Utility Vehicle(4X4) cu 5 usi si 5
locuri
Valoarea estimata fara TVA: 1,901,554.2 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3)

DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE

60 luni incepand de la data atribuirii contractului
SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1)

CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1) Depozite valorice şi garantii solicitate
Garantia de participare Lotul 1 : 7.800,00 lei si Garantia de participare Lotul 2 : 11.100,00 lei. -Pentru
Garantia de participare în alta moneda, conversia se va face la cursul de referinta comunicat de B.N.R.
pentru data anterioara cu 5 zile calendaristice datei limita de depunere a ofertelor. -Perioada de valabilitate
a Garantiei de participare: cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei solicitata în
documentatia de atribuire. -Constituirea Garantiei de participare conform prevederilor art.42 din HG
nr.394/2016 cu completarile si modificarile ulterioare prin : 1) instrument de garantare emis de o societate
bancara (formular GP din Capitolul III Formulare)/ societate de asigurari (polita de asigurare), preferabile
din România, cu precizarea ca Garantia de participare este irevocabila, iar plata garantiei de participare se
va executa neconditionat, la prima cerere a beneficiarului; Dovada constituirii Garantiei de participare,
semnata cu semnatura electronica, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de
certificare acreditat conform prevederilor art. 67 alin. (4) din HG nr.394/2016, se va încarca în SEAP, pâna
la data si ora de depunere a ofertelor; Neconcordantele de forma, cuantum sau valabilitate se trateaza
conform art. 138 alin. (3) din HG nr.394/2016 cu completarile si modificarile ulterioare. -Pentru asocieri,
Garantia de participare poate fi constituita de oricare (unul, mai multi sau toti) dintre asociati, în numele
asocierii respective. -Retineri din Garantia de participare: suma constituita de ofertant, în situatiile
prevazute de art. 43 alin. (1) lit. a), b) si c) din din HG nr.394/2016. -Restituirea Garantia de participare:
conform art.44 din HG nr.394/2016; Garantia de buna executie se constituie conf. art. 45 si 46 din din H.G.
nr. 394/2016, într-un cuantum procentual de 5 % din valoarea contractului, fara TVA astfel: (1) printr-un
instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care
devine anexa la contract sau (2) prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale;
Contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia entitatii contractante, la unitatea Trezoreriei
Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia; Suma initiala care se depune de
catre contractant în contul de disponibil astfel deschis la unitatea Trezoreriei Statului nu trebuie sa fie mai
mica de 0,5% din pretul contractului fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
alte surse - Surse proprii CN APDF SA Giurgiu
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din
Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de
lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2)

CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1) 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
a)
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la
art. 177,178, 180 din Legea nr. 99/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se
va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile
aferente situatiei lor.
b)
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii propusi nu trebuie sa se regaseasca în situatiile
prevazute la art. 73 din Legea nr. 99/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:
declaratia va fi prezentata de ofertanti, terti sustinatori si subcontractanti, odata cu DUAE.
c)
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE
urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in
clasamentul rezultat dupa aplicarea criteriului de atribuire, la finalizarea evaluarii ofertelor si doar la
solicitarea autoritatii contractante. La momentul prezentarii lor, aceste documente trebuie sa fie actualizate,
respectiv valabile (cu exceptia cert. fiscale, pt. care nu se impune o anumita valabilitate în afara celei
prevazute de documentul însusi) si sa cuprinda info. reale/valabile. Aceste documente sunt:
c.1. Certificat constatator privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor,taxelor sau a contributiilor la
bugetul general consolidat ( buget local, buget de stat) restante la momentul prezentarii.
c.2. 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 publice.
c.3. 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 constatator emis de ONRC/actul
constitutiv.
d) In vederea completarii DUAE precizam ca persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii
contractante sunt: Alayan Violanda - reprezentant MT in AGA; Negoita Lucica - reprezentant MFP in AGA;
Pana Mirela - presedinte Consiliul de Administratie; Cretu Madalina - vicepresedinte Consiliul de
Administratie; Cristea Daniela - membru Consiliul de Administratie; Stoianovici Crina Alexandra - membru
Consiliul de Administratie; Naftali Daniel Adrian - membru Consiliul de Administratie; Matei Cristian director general CN APDF SA Giurgiu; Ofiteru Danut Gabriel - director general adjunct CN APDF SA
Giurgiu; Toader Maria - director economic CN APDF SA Giurgiu; Rusinaru Doru - director programe
europene CN APDF SA Giurgiu; Ionescu Adrian Corneliu - director de exploatare CN APDF SA Giurgiu;
Iliescu Valentin – Sef Departament Comercial; Spiridon Iliana – Sef Birou Achizitii; Iliescu Viorel Ion –
Expert Birou Achizitii; Spiridon Marin – Compartiment Transport Auto;

f) Pentru persoanele juridice/fizice straine sunt aplicabile prevederile art. 181 din Legea 99/2016.
Documentele doveditoare vor fi însotite de o traducere în limba româna efectuata de un traducator
autorizat. Cerinta privind capacitatea:
-Ofertantul individual/ fiecare dintre membrii asocierii, subcontractantii declarati, tertii sustinatori, dupa caz,
vor oferi dovezi ale unei forme de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca
operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii
precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitate de îndeplinire: Operatorii economici vor completa Documentul Unic de Achizitie European
(DUAE), potrivit calitatii în care participa la procedura, tinând cont de prevederile din Legea 99 (se
recomanda consultarea Notificarii A.N.A.P. nr. 240/2016 privind Ghidul de utilizare DUAE de catre
operatorii economici):
*ofertantul individual/ fiecare dintre membrii asociati prezinta în DUAE propriu situatia personala,
completând informatiile prevazute de art. 202 alin. (1) lit. b) din Legea 99/2016.
*totodata, ofertantul individual/ asocierea, prin liderul sau, vor lua masurile necesare astfel încât:
a. în DUAE completate de subcontractanti si
b. în DUAE completate de tertii sustinatori (art. 186 alin.(1) din Legea nr. 99/2016) sa se regaseasca
informatiile privind conditiile de exercitare a activitatii acestora.
-Forma de prezentare pentru DUAE: conform precizarilor din Sectiunea IV.4.3.
-Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt:
-Pentru persoane juridice române si persoane fizice autorizate sau asociatii familiale române:
1.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga tribunalul competent teritorial, din
care sa rezulte date despre sediul social si obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul
contractului trebuie sa aiba corespondent cu capacitatea de exercitare profesionala a operatorului
economic, atestata prin certificatul constatator emis de O.R.C.;
2.P.F.A. vor prezenta autorizatia de functionare sau alte documente echivalente din care sa rezulte
competenta acestora de a realiza activitatile care fac obiectul prezentei achizitii.
- Pentru persoane juridice / fizice straine:
1.Documente relevante care sa dovedeasca o forma de înregistrare ca persoana fizica / juridica sau de
înregistrare / atestare sau apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu cerintele legale
din tara în care este stabilit operatorul economic; sunt aplicabile prevederile art. 181 din Legea nr. 99/2016.
Documentele probante vor fi însotite de o traducere în limba româna efectuata de un traducator autorizat.

- Documentele suport mentionate mai sus, care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea
DUAE, vor fi prezentate numai de ofertantul aflat pe primul loc în clasamentul rezultat dupa aplicarea
criteriului de atribuire, la finalizarea evaluarii ofertelor si doar la solicitarea autoritatii contractante.
La momentul prezentarii lor, aceste documente trebuie sa fie valabile (cu exceptia celor privind înscrierea
în registre comerciale/profesionale, pentru care nu se impune o anumita valabilitate în afara celei prevazute
de documentele însesi) si sa cuprinda informatii reale/valabile.
-Forma de prezentare a documentelor probante mentionate: conform precizarilor din Sectiunea IV.4.3.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Cerinta de ordin economico-financiar, pentru Lotul 1: media cifrelor anuale de afaceri globale pentru cel
mult ultimele trei exercitii financiare disponibile la data depunerii ofertelor, aferente anilor 2014, 2015 si
2016, trebuie sa reprezinte cel putin 783.000,00 lei.
- Cerinta de ordin economico-financiar, pentru Lotul 2: media cifrelor anuale de afaceri globale pentru cel
mult ultimele trei exercitii financiare disponibile la data depunerii ofertelor aferente anilor 2014, 2015 si
2016, trebuie sa reprezinte cel putin 1.118.000,00 lei.
Modalitatea de indeplinire
- Operatorii economici vor completa si prezinta DUAE, distinct pentru Lotul 1 si/sau Lotul 2, potrivit calitatii
în care participa la procedura, tinând cont de prevederile din L 99/2016:
*ofertantul individual/ liderul unei asocieri, prezinta DUAE completat astfel:
- privind situatia proprie: informatiile pentru fiecare membru asociat cu privire la modul de îndeplinire a
cerintelor de capacitate economica si financiara, proportional cu cota de implicare a asociatilor în
executarea viitorului contract;
- privind tertii sustinatori; totodata, ofertantul individual/ asocierea, prin liderul sau, vor lua masurile
necesare astfel încât, în DUAE, completate de tertii sustinatori, sa se regaseasca informatiile privind
aspectele economico-financiare pentru care acorda sustinerea;
- ofertantul individual/ asocierea, prin liderul sau, vor lua masurile necesare ca odata cu depunerea DUAE
sa prezinte angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise
acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea
acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare, intrucat neprezentarea acestor
documente atrage respingerea ofertei ca inacceptabila.
Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar
ofertantului declarat castigator la solicitarea entitatii contractante ;

-Pentru demonstrarea îndeplinirii cerintei de ordin economico-financiar DUAE va contine informatii privind
cifrele anuale de afaceri globale, pentru cel mult ultimele trei exercitii financiare disponibile la data
depunerii ofertelor (media cifrelor de afaceri, aferente celor 3 ani, 2014, 2015 si 2016) distinct , pentru Lotul
1 si/sau Lotul 2;
-Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt: 1).
Declaratii sau extrase bancare corespunzatoare, - bilantul contabil sau extrase de bilant,- prezentarea
situatiilor financiare sau a extraselor din situatiile financiare, în cazul în care publicarea situatiilor financiare
este prevazuta de legislatia tarii în care este stabilit operatorul economic; aceste documente trebuie sa
contina informatia din care rezulta cifrele de afaceri aferente anilor mentionati. 2).Orice alt document
considerat edificator de autoritatea contractanta si care contine informatiile solicitate la punctul 1, în cazul
în care, din motive obiective si justificate, operatorul economic nu este în masura sa prezinte situatiile
financiare sau extrasele din acestea, ori publicarea acestora nu este prevazuta de legislatia tarii în care
este stabilit operatorul economic. Conversia lei/alta moneda se va realiza la cursul mediu anual stabilit de
B.N.R. pentru fiecare an în parte, aferent datelor prezentate.
- În functie de data înfiintarii sau începerii activitatii operatorului economic, se solicita prezentarea datelor
privind cifra de afaceri, corespunzator perioadei efective de activitate, în masura în care informatiile privind
cifrele de afaceri sunt disponibile. -Forma de prezentare pentru DUAE: conform precizarilor din Sectiunea
IV.4.3.
-Documentele suport mentionate mai sus, care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea
DUAE, vor fi solicitate de autoritatea contractanta, doar ofertantului aflat pe primul loc în clasamentul
rezultat dupa aplicarea criteriului de atribuire, la finalizarea evaluarii ofertelor.
La momentul prezentarii lor, aceste documente trebuie sa cuprinda informatii reale/valabile.
Documentele doveditoare depuse de persoanele juridice/fizice straine vor fi însotite de o traducere în limba
româna efectuata de un traducator autorizat. -Forma de prezentare a documentelor probante mentionate:
conform precizarilor din Sectiunea IV.4.3.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Cerinta de calificare "experienta similara", pentru Lotul 1: informatii cu date privind principalele produse
furnizate în ultimii 3 ani (raportati la termenul limita de depunere a ofertelor) din care sa reiasa ca
operatorul economic a furnizat produse similare, la nivelul unui contract sau a mai multor contracte, în
valoare/ valoare cumulata de cel putin 783.000 lei, fara T.V.A..
- Cerinta de calificare "experienta similara", pentru Lotul 2: informatii cu date privind principalele produse
furnizate în ultimii 3 ani (raportati la termenul limita de depunere a ofertelor) din care sa reiasa ca
operatorul economic a furnizat produse similare, la nivelul unui contract sau a mai multor contracte, în
valoare/ valoare cumulata de cel putin 1.118.000,00 lei, fara T.V.A..

Modalitatea de indeplinire
Operatorii economici vor completa si prezinta DUAE, distinct pentru Lotul 1 ?i/sau Lotul 2, potrivit calitatii în
care participa la procedura, cu informatiile necesare pentru evaluarea îndeplinirii cerintei (numarul si data
documentului invocat, valoarea, beneficiarul, data si numarul documentului de receptie, ponderea si/sau
activitatile pentru care a fost responsabil), tinând cont de prevederile din L 99/2016:
*ofertantul individual/ liderul unei asocieri, prezinta DUAE completat astfel: 1. privind situatia proprie:
informatiile prevazute de L 99/2016 privind situatia fiecarui membru asociat: informatiile cu privire la modul
de îndeplinire a cerintelor de capacitate tehnica si profesionala proportional cu cota de implicare a
asociatilor în executarea viitorului contract; 2. privind subcontractantii propusi si/sau tertii sustinatori, dupa
caz informatiile prevazute de L 99/2016.
*totodata, ofertantul individual/ asocierea, prin liderul sau, iau masurile necesare pentru ca DUAE
completate de subcontractantii propusi (doar daca ofertantul utilizeaza capacitatile acestora pentru a
îndeplini criteriile de calificare) sau de tertii sustinatori sa contina informatiile prevazute de L 99/2016,
referitoare la aspectele tehnico-profesionale pentru care se asigura îndeplinirea de catre
subcontractanti/terti a unui criteriu de calificare; pentru subcontractanti, informatiile incluse de acestia în
DUAE proprii se vor referi la: criteriile de calificare care se îndeplinesc, numarul si data
contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusa pentru subcontractare, iar pentru terti,
informatiile din DUAE proprii vor avea în vedere nivelul de experienta a acestora, prin raportare la
contractele executate în trecut, corespunzator sustinerii acordate; aceste informatii se confirma prin
angajamentele/ documentele anexate la DUAE.
Ofertantul individual/ asocierea prezinta odata cu depunerea ofertei, dupa caz, angajamentul tertului
sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori,
din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere
si acordul de subcontractare, intrucat neprezentarea acestor documente atrage respingerea ofertei ca
inacceptabila. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi
solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea entitatii contractante;
Pentru demonstrarea îndeplinirii cerintei de calificare "experienta similara", pentru Lotul 1 / Lotul 2, DUAE
va contine informatii cu date privind principalele produse furnizate în ultimii 3 ani (raportati la termenul limita
de depunere a ofertelor), cu valori sau cantitati, dupa caz, perioade de livrare, beneficiari, din care sa
reiasa ca operatorul economic a furnizat produse similare, la nivelul unui contract sau a mai multor
contracte, în valoare/ valoare cumulata de cel putin: (i) 783.000 lei, fara T.V.A. pentru Lotul 1, respectiv (ii)
1.118.000,00 lei, fara T.V.A, pentru Lotul 2.
În situatia în care operatorul economic a fost înfiintat sau si-a început activitatea economica în mai putin de
3 ani, informatiile prezentate vor contine date corespunzatoare perioadei efective de activitate.
-Forma de prezentare pentru DUAE: conform precizarilor din Sectiunea V.4.3.

Documentele justificative: certificate de predare-primire / recomandari / procese-verbale de receptie /
certificari de buna executie / certificate constatatoare se prezinta numai de ofertantul aflat pe primul loc în
clasamentul rezultat dupa aplicarea criteriului de atribuire, la finalizarea evaluarii ofertelor si doar la
solicitarea autoritatii contractante;
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3)

CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor
personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
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
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3)

INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.04.2017
12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.05.2017 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 03.05.2017 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)

CONTRACTUL ESTE PERIODIC

Nu
VI.2) CONTRACTUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI
COMUNITARE
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3)

ALTE INFORMATII

1. Mod de obtinere a documentatiei de atribuire - Prin acces direct si nemijlocit la descarcarea fisierelor
electronice atasate în SEAP la anuntul de participare, sectiunea "Documentatie si clarificari"; pentru
deschiderea fisierelor cu extensie "p7m", se instaleaza aplicatia "verifierx86.exe" care se poate descarca
de la adresa de internet www.certsign.ro/certsign/resurse/download, se face dublu click pe fisier, se
selecteaza butonul View sau Save; documentatia este gratuita. - Documentele ofertei se prezinta, în
conditiile exprimate în Sectiunea IV.4.3. punctul a.4., prin intermediul SEAP, iar orice

solicitari/comunicari/informari/raspunsuri/remiteri de documente din partea operatorilor economici/ autoritatii
contractante se transmit/au loc utilizând mijloacele precizate în Sectiunea IV.4.3. punctul a.8.. 2. Mod de
departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale. -Dupa afisarea clasamentului SEAP, în ordine
crescatoare a preturilor, daca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, se va solicita o noua
propunere financiara, iar oferta cu noul pret cel mai scazut va fi declarata câstigatoare. 3. Informarea
ofertantilor/comunicarea rezultatului procedurii -conform art. 227, art. 228 din Legea 99/2016 si art. 148 din
HG 394/ 2016 4. Încheierea contractului -conform art. 149 si art. 150 din HG 394/ 2016. 5. Daca este cazul,
orice document prezentat în alta limba decât limba româna, va fi însotit de o traducere efectuata de un
traducator autorizat.
VI.4)

CAI DE ATAC

VI.4.1) Organism 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
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Achizitii - Compania Nationala “Administratia Porturilor Dunarii Fluviale” S.A. Giurgiu (CN APDF SA
Giurgiu)
Adresa postala: Soseaua Portului, Nr.1 , Localitatea: Municipiul Giurgiu, Jud Giurgiu , Cod postal: 080011
, Romania , Tel. +40 246213003 , Email: achizitii@apdf.ro , Fax: +40 213110521 , Adresa internet (URL):
www. apdf.ro
VI.5)

DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT

21.03.2017 14:01
Listă loturi - Licitatie deschisa
Detalii procedura
Numar anunt: 174027 / 22.03.2017
Denumire contract: [ OP0018661 ] Furnizare 10 bucati autovehicule în regim de leasing operational
Stare procedura: In desfasurare
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Detalii lot
Numar lot: 1

Data limita depunere oferta: 02.05.2017 16:00

Denumire lot: Autoutilitare = 3 bucati

Data limita evaluare: 03.05.2017 18:00

Stare curenta: Depunere oferta

Data limita valabilitate oferta: 30.08.2017 16:00

Cod CPV: 34100000-8 Autovehicule (Rev.2)
Valoare estimata: 783,237 RON (171,660.86 EUR)
Descriere: 3 bucati autoutilitare N1 Break cu 5 usi si 5 locuri

Detalii procedura
Numar anunt: 174027

/ 22.03.2017

Denumire contract: [ OP0018661 ] Furnizare 10 bucati autovehicule în regim de leasing operational
Stare procedura: In desfasurare
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
Detalii lot
Numar lot: 2

Data limita depunere oferta: 02.05.2017 16:00

Denumire lot: Autoturisme SUV = 7 bucati

Data limita evaluare: 03.05.2017 18:00

Stare curenta: Depunere oferta

Data limita valabilitate oferta: 30.08.2017

Cod CPV: 34100000-8 Autovehicule (Rev.2)

16:00

Valoare estimata: 1,118,317.2 RON (245,099.88 EUR)
Descriere: Autoturisme SUV-Sport Utility Vehicle(4X4) cu 5
usi si 5 locuri = 7 bucati

