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;

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

NR. 256397 PUBLICATĂ ÎN SEAP ÎN DATA DE 09.06.2010
la procedura de atribuire prin „cerere de oferte” pentru achiziţie publica de servicii
„Servicii de asigurare facultativă pentru 9 nave nepropulsate din parcul de nave al CN APDF
SA Giurgiu” Cod CPV: 66514150-2
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. J 52/252/1998, C.I.F.
RO1284717.
2. După caz, se precizează dacă este vorba de un contract de servicii rezervat atelierelor protejate
sau a cărui îndeplinire este prevăzută în cadrul unui program de angajare protejată : nu este cazul;
3. a) Procedura aplicata: „cerere de oferta”
b) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie încheiat un acord – cadru : nu este cazul;
c) Dacă este cazul, 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 ordonanţa de urgenţă): Va fi
organizată o etapă suplimentară de licitaţie electronică conform prevederilor de la art.161 lit.a
din OUG 34 /2006 şi prevederilor cap. IV.2 din Fişa de date.
4. Locul prestării serviciilor: - .
5. Categoria şi descrierea serviciilor care urmează să fie prestate: „Servicii de asigurare nave ”
Cod CPV 66514150-2,
6. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate: Serviciile de asigurare nave sunt necesare pentru
asigurarea condiţiilor de funcţionare în siguranţa a 9 nave nepropulsate din parcul de nave CN
APDF SA Giurgiu (Ponton plutitor complex - ANR: 2608, Ponton dormitor - nr. înmatric. A.N.R.:
1915, Ponton dormitor - nr. înmatric. A.N.R.: 2298, Ponton de acostare - nr. înmatric. A.N.R.: 1516
(Veriga), Ponton de acostare - nr. înmatric. A.N.R.: 2285, Ponton de acostare - nr. înmatric. A.N.R.:
1515, Ponton de acostare - nr. înmatric. A.N.R.: 2145, Ponton de acostare - nr. înmatric. A.N.R.:
2665 şi Ponton de acostare - nr. înmatric. A.N.R.: 164)
7. Opţiunea de achiziţionare a unor servicii noi similare: nu este cazul;
8. În cazul încheierii unui acord – cadru:
a) durata prevăzută pentru respectivul acord: nu este cazul;
b) valoarea totală exprimată a serviciilor pe durata acordului – cadru: nu este cazul;
c) în măsura în care este posibil, valoarea individuală şi frecvenţa contractelor subsecvente care
urmează să fie atribuite: nu este cazul;
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9. Se precizează dacă prestarea serviciului este rezervată unei profesii specifice (se indică
actul/actele normative în temeiul căruia/cărora se impune rezervarea): nu este cazul;
10. În cazul în care contractele sunt divizate în loturi: nu este cazul;
11. Termenul de finalizare sau durata contractului: 12 (douăsprezece) luni calendaristice.
12. Se interzice depunerea ofertelor alternative.
13. Documentaţia de atribuire este ataşată în format electronic invitatiei de participare
publicată în S.E.A.P.
14. Costul documentaţiei de atribuire este de: nu este cazul
15. a) Termenul limită de depunere a ofertelor 21.06.2010, ora: 10.00
b) Adresa la care se transmit ofertele: CN APDF SA Giurgiu, Şos. Portului nr.1, Giurgiu,
Jud. Giurgiu, cod postal: 080011.
c) Ofertele se vor redacta in limba română
16. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor 21.06.2010, ora: 11.00, la sediul CN APDF SA Giurgiu,
Şoseaua Portului nr. 1, Giurgiu, jud Giurgiu.
17. Garanţia de participare la procedură este de 750 lei si se constituie astfel:
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,
prezentat in original.
sau
c) Depunerea sumei in numerar la casieria companiei de la sediul CN APDF SA Giurgiu.
Chitanţa va fi prezentată în original.
18. Modalităţi principale de finanţare: surse proprii.
19. Forma juridică de asociere a grupului de ofertanţi: nu este cazul.
20. Criterii de calificare privind situaţia personala a operatorilor economici:
• Declaraţie privind eligibilitatea;
• Declaraţie privind calitatea de participant la procedură,
• Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 34/2006
• Prezentare formulare tip emise de organismele competente din care rezulta plata impozitelor,
taxelor si contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general
consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in România, aflate în termen de
valabilitate la data şedinţei de deschidere a ofertelor: Certificatului de atestare fiscală pentru
persoane juridice şi Certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozitele
şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local;
• Certificat de înregistrare emis de Oficiul Registrul Comerţului
• Certificat constatator emis de Oficiul Registrul Comerţului
• Documente care dovedesc o forma de înregistrare / atestare ori apartenenţa din punct de
vedere profesional.
21. Criteriile de calificare privind situaţia economico-financiară precum şi capacitatea tehnică şi
profesională, a operatorilor economici şi nivelurile specifice ale capacităţilor minime impuse:
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• Bilanţul exerciţiului financiar încheiat la data de 31.12.2007, certificat de Direcţia de Finanţe,
prezentat în copie, ştampilat şi semnat pentru conformitate de reprezentanţii legali ai
ofertantului ;
• Bilanţul exerciţiului financiar încheiat la 31.12.2008, 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 31.03.2010, prezentată în original,
ştampilată şi semnată de reprezentanţii legali ai ofertantului
• Cifra medie de afaceri pe anii 2006, 2007 şi 2008. Valoarea impusa pentru cifra medie de
afaceri pe anii 2006, 2007 şi 2008 va fi de cel puţin 79.040 lei / 18.981 euro; Se va prezenta
Formularul 20, în original, completat, ştampilat şi semnat de reprezentanţii legali ai
ofertantului.
• Lista principalelor servicii de asigurare prestate in ultimii 3 ani, conţinând valori, perioade de
livrare, beneficiari. Se va completa Formularul nr. 12 E. Prestarea serviciilor se confirmă
prin prezentarea unor certificate / documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori
de către clientul beneficiar.
• Vor fi prezentate cel puţin două recomandări din partea a doi beneficiari ai serviciilor de
asigurare nave. 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 servicii similare de asigurare nave
finalizat în ultimii 3 ani în valoare de cel puţin 39.520 lei / 9.491 euro. Documentul va fi
prezentat în copie semnată si stampilată pentru conformitate cu originalul de reprezentanţii
legali ai ofertantului.
• Informaţii referitoare la studii, pregătirea profesională, calificarea personalului de conducere
precum şi numele şi calificările profesionale ale responsabilului desemnat pentru
supravegherea prestării serviciilor Se va completa formularul 12 I care va avea anexate CVurile personalului de conducere, inclusiv al responsabilului desemnat pentru supravegherea
prestării serviciilor.
• Prezentarea de căte ofertant a Certificatului de înmatriculare în registrul asiguratorilor emis
de Comisia de Supraveghere a Asiguratorilor. Documentul va fi prezentat în copie legalizată
• Prezentarea de căte ofertant a Deciziei emise de Comisia de supraveghere a asiguratorilor
prin care ofertantul este autorizat să practice clasele de servicii de asigurare de mijloace de
transport navale. Documentul va fi prezentat în copie legalizată.
22. Pentru acordul – cadru: numărul sau, după caz, 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
23. Perioada de timp în care ofertantul trebuie sa îşi menţină oferta valabila: 60 de zile
calendaristice de la data limită pentru depunerea ofertelor.
24. Criteriul de atribuire: ”preţul cel mai scăzut”.
25. Valoarea estimată a contractului : 39.520 lei (exclusiv TVA).
26. Nu s-a publicat anunţ de intenţie.
Director General,
Nemţescu Cristian

Şef Serviciu Achizitii,
Iliana Spiridon
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