C.N. Administraţia Porturilor Dunării Fluviale S.A. Giurgiu
Administrare si intretinere infrastructura portuara
ROMÂNIA , 8375, GIURGIU , Şos. Portului , nr.1 , O.P. 1 , C.P. 2
R.C.J - 52/252/1998 C.I.F.- RO1284717
Tel. : +40/0246/213003 , 211528 , Fax: +40/021/3110521;
E-mail:achizitii@ apdf.ro ; Web site: www.apdf.ro
Cont BRD - Suc Giurgiu: Lei 66 BRDE 190 SV 01168391900
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nr. înregistrare : 4697/04.08.2010

Invitaţie de participare

NR. 262344 PUBLICATĂ ÎN SEAP ÎN DATA DE 04.08.2010
pentru achiziţia de lucrări publice
„Adaptare terminal fluvial de pasageri Modova Veche, existent, la conditiile de trafic
SCHENGEN-NONSCHENGEN - cabine duble control pasapoarte – 4 buc”
Cod CPV: 45454000-4
1. Autoritatea contractantă:Compania Naţionala “ Administraţia Porturilor Dunarii Fluviale” SA Giurgiu
(CN APDF SA Giurgiu), cu sediul în Giurgiu, Şos. Portului nr.1, telefon 0246/213003, fax 021/3110521,
e-mail: achizitii@apdf.ro, înmatriculata sub nr. J52/252/1998, cod unic de înregistrare RO 1284717;
2. După caz, se precizează dacă este vorba de un contract de lucrări rezervat atelierelor protejate sau a
cărui executare este prevăzută în cadrul unui program de angajare protejată : nu este cazul;
3. a) Procedura aplicata: „cerere de oferte”;
b) Se precizează dacă urmează să fie încheiat un acord – cadru : nu este cazul;
c) Se precizează dacă urmează să fie utilizat un sistem dinamic de achiziţie : nu este cazul;
d) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie organizată o etapă suplimentară de licitaţie
electronică (conform prevederilor de la art.161 lit.a) din OUG 34/2006: nu este cazul
4. Locul execuţiei lucrărilor : Portul Modova Veche
5. Natura şi dimensiunea lucrărilor, caracteristicile generale ale lucrării: Lucrări de confecţie şi instalare
4 (patru) bucăţi cabine duble pentru controlul pasapoartelor în vederea adaptării terminalului fluvial de
pasageri existent din portul Modova Veche la conditiile de separare a traficului de pasageri conform
codului SCHENGEN-NONSCHENGEN
6. Opţiunea de achiziţionare a unor lucrări noi similare: nu este cazul;
7. În cazul în care contractul este divizat pe mai multe loturi, se va preciza dimensiunea respectivelor
loturi : nu este cazul ;
8. Informaţii privind obiectul lucrării sau contractului, în cazul în care acesta implică şi proiectare :
nu este cazul
9. În cazul încheierii unui acord – cadru:
a) durata prevăzută pentru respectivul acord: nu este cazul;
b) valoarea totală lucrărilor care urmează a se executa pe durata acordului – cadru: nu este cazul;
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c) în măsura în care este posibil, valoarea individuală şi frecvenţa contractelor subsecvente care
urmează să fie atribuite: nu este cazul;
10. În cazul în care contractele sunt divizate în loturi, se precizează dacă operatorii economici pot
depune oferte pentru unul sau mai multe loturi: nu este cazul.
11. Durata contractului : 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data de transmitere a ordinului
de începere a lucrărilor.
12. Se interzice depunerea de oferte alternative;
13. Documentaţia de atribuire se poate obţine prin descărcarea fişierelor ataşate invitaţiei de participare
din SEAP.
14. a) Termenul limită de depunere a ofertelor 16.08.2010, ora 1000;
b) Adresa la care se transmit ofertele: CN APDF SA Giurgiu, Giurgiu, Şos. Portului nr.1; Jud.
Giurgiu
c) Ofertele se vor redacta in limba română;
15. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor 16.08.2010, ora 1100, la sediul CN APDF SA Giurgiu,
Giurgiu, Şoseaua Portului nr. 1, Jud. Giurgiu.
16. Garanţia de participare la procedură este 850 lei şi se constituie prin :
a) Scrisoare de garantie bancara pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului
de achizitie publica, prezentată in original – se solicită completarea Formularului nr.11 ;
sau
b) prin Ordin de plată de depunere a garanţiei de participare, cu viza băncii, în contul autorităţii
contractante nr. RO 66 BRDE 190 SV 01168391900 deschis la BRD Sucursala Giurgiu,.
sau
c) Depunerea sumei in numerar la casieria companiei de la sediul CN APDF SA Giurgiu.
17. Modalităţi principale de finanţare: surse proprii ale CN APDF SA Giurgiu.
18. Forma juridică de asociere a grupului de ofertanţi : Se solicită legalizarea asocierii pentru ofertanţii
cărora le-a fost atribuit contractul;
19. Criterii de calificare privind situaţia personala a operatorilor economici:
- Declaraţie privind eligibilitatea Formularul nr. 12 A;
- Declaraţie privind calitatea de participant la procedură, Formularul nr. 12 C;
- Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 34/2006 Formularul nr. 12 B;
- prezentarea formularelor tip: Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice şi Certificatul
fiscal privind impozitele şi taxele locale în cazul persoanelor juridice, aflate in termen de
valabilitate la data şedinţei de deschidere oferte;
- Certificat constatator emis de Oficiul Registrul Comerţului Autorizaţie de funcţionare / altele
echivalente;
- Documente care dovedesc o forma de înregistrare / atestare ori apartenenţa din punct de
vedere profesional;
20. Criteriile de calificare privind situaţia economico-financiară precum şi capacitatea tehnică şi
profesională a operatorilor economici şi nivelurile specifice minime ale capacităţilor minime impuse:
− Bilanţul exerciţiului financiar încheiat la data de 31.12.2008, certificat de Direcţia de Finanţe,
prezentat în copie, ştampilat şi semnat pentru conformitate de reprezentanţii legali ai
ofertantului ;
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− Bilanţul exerciţiului financiar încheiat la 31.12.2009, certificat de Direcţia de Finanţe, prezentat
în copie, ştampilat şi semnat pentru conformitate de reprezentanţii legali ai ofertantului .
− Balanţa de verificare contabilă încheiată la data de 30.06.2010, prezentată în original, ştampilată
şi semnată de reprezentanţii legali ai ofertantului.
− Cifra medie de afaceri pe anii 2007, 2008 şi 2009. Valoarea impusa pentru cifra medie de
afaceri pe anii 2007, 2008 şi 2009 va fi de cel puţin 90.000 lei / 21.191 euro; Se va prezenta
Formularul 20, în original, completat, ştampilat şi semnat de reprezentanţii legali ai ofertantului..
− Lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani, pentru cele mai importante lucrări care va
conţine valori, perioade şi locul de execuţie al lucrărilor şi modul de indeplinire a obligaţiilor. Se
va completa Formularul nr. 12F;
− Se solicită prezentarea a cel puţin două recomandări din partea a doi beneficiari din care să
rezulte că lucrările au fost executate corespunzător. Recomandările vor fi prezentate în copie
semnată si stampilată pentru conformitate cu originalul de reprezentanţii legali ai ofertantului.
− Se solicită prezentarea cel puţin a unui contract de lucrări similare finalizat în ultimii 5 ani, în
valoare de cel puţin 45.000 lei / 10.595 euro. Contractul va fi prezentat în copie semnată si
stampilată pentru conformitate cu originalul de reprezentanţii legali ai ofertantului.
− Se solicita prezentarea procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor pentru contractul de
lucrări similare finalizat în ultimii 5 ani în valoare de cel puţin 45.000 lei / 10.595 euro, care a fost
prezentat de ofertant conform cerinţei de la punctul de mai sus.
− Se solicita prezentarea informaţii referitoare la personalul tehnic de specialitate de care dispune
ofertantul.
− Se solicita prezentarea de informaţii referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificarea
personalului de conducere, precum şi lista persoanelor responsabile pentru execuţia lucrărilor –
se solicita CV-ul acestora, Formularul nr. 12 I;
− Se solicita asigurarea de către ofertant a unui responsabil tehnic cu asigurarea controlului
calităţii lucrării. Se solicită CV-ul acestuia şi copii ale documentelor care atestă calificarea
profesională a acestuia
− Se solicită ofertantului să prezinte următorul certificat aflat în termen de valabilitate, în copie
semnată şi ştampilată pentru conformitate de către reprezentantul autorizat al ofertantului:
Dovada certificării sistemului de management al calitatii conform ISO 9001 / 2001 sau
echivalent
− Se solicita prezentarea masurilor de protectie pe care operatorul economic le aplica in timpul
îndeplinirii contractului de lucrari;
− Se solicita declaraţia referitoare la utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care poate
dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări. Se
va completa Formularul nr. 12H.
21. Pentru acordul – cadru:
a) numărul maxim de operatori economici cu care se va încheia acordul – cadru: nu este cazul;
b) durata acordului – cadru: nu este cazul;
c) motivele care justifică o durată a acordului – cadru mai lungă de patru ani: nu este cazul;
22. Perioada pentru care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă : 60 de zile calendaristice.
23. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut ;
24. Valoarea estimată a contractului : 45.000 lei (fără TVA).
25. Nu s-a publicat anunţ de intenţie.
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Director General,
Ing. Nemţescu Cristian

Şef Serviciu Achiziţii,
Spiridon Iliana
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