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 CN - ADMINISTRATIA PORTURILOR DUNARII FLUVIALE – SA GIURGIU 
                  Administrare si intretinere infrastructura portuara 
        ROMÂNIA , 8375, GIURGIU , Sos. Portului  , nr.1 , O.P. 1 , C.P. 2 
           Cod fiscal nr. RO 1284717 ; Nr.înreg.R.C. J52/252/1998 ;  
             Tel. : 040/246/213003 , 211528  ,  Fax: 040/21/3110521; 
                      Web site: www.apdf.ro ;   achizitii@apdf.ro 
Cont BRD – GSG Suc. Giurgiu: Lei RO 66 BRDE 190 SV 01168391900; 

_________________________________________________________________________________ 
     
Nr.înregistrare 3842 data 12.06.2012 

 
INVITAłIE DE PARTICIPARE  nr.329118/11.06.2012 

la procedura„cerere de oferte” pentru atribuirea contractului de achiziŃie publică de lucrări  “Reabilitarea şi 
modernizarea infrastructurii portuare în portul OlteniŃa”respectiv proiectare, asistenŃă tehnică şi execuŃie lucrări  cod  

CPV 45241100-9  
 

1. Autoritatea contractantă:Compania NaŃionala “ AdministraŃia 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 achiziŃie : nu este cazul; 
    d) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie organizată o etapă suplimentară de licitaŃie electronică 
(conform prevederilor de la art.161 lit.a) din OUG 34/2006:  nu este cazul. 
4. Locul execuŃiei lucrărilor : Portul OlteniŃa   
5. Natura şi dimensiunea lucrărilor, caracteristicile generale ale lucrării: “Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii 
portuare în portul OlteniŃa”respectiv proiectare, asistenta tehnică şi execuŃie lucrări .      
 6.  OpŃiunea de achiziŃionare 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. InformaŃii privind obiectul lucrării sau contractului, în cazul în care acesta implică şi proiectare :  
    “Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii portuare în portul OlteniŃa”respectiv proiectare, asistenta tehnică şi 
execuŃie lucrări .      
9. În cazul încheierii unui acord – cadru: 

a) durata prevăzută pentru respectivul acord: nu este cazul;  
  b) valoarea totală a lucrărilor care urmează a se executa pe durata acordului – cadru: nu este cazul; 
  c) în măsura în care este posibil, valoarea individuală şi frecvenŃa 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 : 24 luni  de la data ordinului de începere a lucrărilor. 
 12. Se interzice depunerea de oferte alternative; 
13. DocumentaŃia de atribuire se poate obŃine prin descărcarea fişierelor ataşate invitaŃiei de participare publicată în 
SEAP.  
14. a) Termenul limită de depunere a ofertelor 25.06.2012,  ora  1100; 

b) Adresa la care se transmit ofertele: CN APDF SA Giurgiu, Giurgiu, Şos. Portului nr.1; Jud. Giurgiu. 
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      c) Ofertele se vor redacta in limba română; 
15. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor 25.06.2012, ora 1300, la sediul CN APDF SA Giurgiu,  Giurgiu, Şoseaua 
Portului nr. 1, Jud. Giurgiu. 
16. GaranŃia de participare la procedură este de 376.000 lei  şi se constituie prin : Scrisoare de garanŃie bancară 
prezentată în ORIGINAL sau prin ordin de plată în contul RO 66 BRDE 190 SV 01168391900 deschis la BRD – 
Sucursala Giurgiu, sau un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancară sau de o societate de 
asigurări, prezentat în original sau prin Ordin de plată de depunere a garanŃiei de participare în contul autorităŃii 
contractante nr. RO 66 BRDE 190 SV 01168391900 deschis la BRD Sucursala Giurgiu. Ordinul de plată de depunere a 
garanŃiei de participare, va purta viza băncii şi va fi prezentat în copie semnată şi ştampilată pentru conformitate de 
către reprezentantul autorizat al ofertantului ; 
17. ModalităŃi principale de finanŃare: Fonduri europene  - Programul Operational Sectorial Transport .  
18. Forma juridică de asociere a grupului de ofertanŃi : Se solicită legalizarea asocierii pentru ofertanŃii cărora le-a fost 
atribuit contractul; 
19. Criterii de calificare privind situaŃia personala a operatorilor economici: 

Declaratia privind eligibilitatea ; 
DeclaraŃie privind calitatea de participant la procedură; 
Declaratie privind neincadrarea în prevederile art. 181 din OUG 34/2006 ; 
Certificatul pentru participare cu oferta independenta conform  Ordin  nr 314/2010 al preşedintelui ANRMAP; 
DeclaraŃie pe propria răspundere privind neîncadrarea in prevederile art. 69^1  din OUG 34/2006 privind conflictul 
de interese; 
Certificatul fiscal eliberat de DirecŃia Impozite si Taxe Locale al unitatii administrativ teritoriale de pe raza caruia 
societatea are sediul social; 

Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza 
căruia societatea are sediul social privind plata obligaŃiilor la bugetul general consolidat; 
Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului ComerŃului; 
În cazul unei oferte comune , depusă de un grup de operatori , cerinŃele de la capitolul  „SituaŃia personală a 
candidatului sau ofertantului” trebuie dovedite de fiecare dintre asociaŃi în parte.  

20. Criteriile de calificare privind situaŃia economico-financiară precum şi capacitatea tehnică şi profesională a 
operatorilor economici  şi  nivelurile specifice minime al capacităŃilor minime impuse:  
- Fisa de informatii generale Formularul 20 -Se solicita valoarea de cel puŃin 37.629.508 lei pentru cifra de afaceri 
globala medie ce vizează activitatea din cel mult ultimii 3 ani pentru care există exerciŃiu financiar încheiat . Convertirea 
în ron şi euro pentru ofertanŃii romani şi străini se va realiza la cursul mediu stabilit de Banca NaŃională a României 
pentru anul respectiv. Ofertantul va prezenta documente edificatoare în vederea dovedirii îndeplinirii cerinŃei de 
calificare. Documentele se vor prezenta în copie lizibilă, stampilată şi semnată pentru conformitate de reprezentanŃii 
legali ai ofertantului. Operatorii economici care sunt persoane juridice /fizice străine vor prezenta documente relevante 
prevăzută de legislaŃia Ńării in care este stabilit ofertantul, pentru ultimii 3 ani pentru care există exerciŃiu financiar 
încheiat, în vederea dovedirii îndeplinirii cerinŃei de calificare, prezentate în copie lizibilă, stampilată şi semnată pentru 
conformitate de reprezentanŃii legali ai ofertantului. 
- DeclaraŃie privind lista cu principalele  lucrari executate  în ultimii 5 ani Formularul nr. 12F  continand beneficiarii,  
valoarea, perioada şi locul execuŃiei lucrărilor. 
Se solicită prezentarea a cel puŃin 1 (unu)  contract ,  prin care să se confirme in portofoliu, executia    în ultimii 5 ani de 
lucrari hidrotehnice  în valoare de  cel puŃin 18.292.013 lei , exclusiv TVA . Se mentioneaza ca cei 5 ani se vor calcula 
prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.  Se solicita ofertantului prezentarea urmatoarelor : copii ale 
paginilor din contract, semnate şi stampilate pentru conformitate, din care să rezulte părŃile contractante, obiectul 
contractului, durata contractului, pretul contractului precum şi pagina finală cu semnaturi, cât şi orice alte parti din 
contract pe care ofertantul le consideră relevante pentru demonstrarea experienŃei sale în executia lucrarilor 
hidrotehnice. 
- proces verbal de receptie  la terminarea lucrarilor   prezentat în copie, semnata si stampilata  pentru conformitate.  
- recomandare din partea beneficiarului care sa cuprinda datele de identificare ale contractului , perioada de derulare a 
acestuia precum si modul in care au fost indeplinite obligatiile contractuale, prezentata în copie, semnata si stampilata 
pentru conformitate. 
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- Se va prezenta in original Formularul 12 E DeclaraŃie privind lista principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani 
continand beneficiarii,  valoarea, perioada  prestarii serviciilor. Se solicită prezentarea a cel puŃin 1 (unu)  contract ,  
prin care să se confirme prestarea   în ultimii 3 ani  a serviciilor de proiectare privind lucrarile hidrotehnice  în valoare 
de  cel puŃin 475.602 lei, exclusiv TVA. Ofertantul va prezenta urmatoarele : 
- copii ale paginilor din contract, semnate si stampilate pentru conformitate, din care sa rezulte partile contractante, 
obiectul contractului, durata contractului, pretul contractului precum si pagina finala cu semnaturi, cat si orice alte parti 
din contract pe care ofertantul le considera relevante pentru demonstrarea experientei în domeniul lucrarilor 
hidrotehnice. 
- proces verbal predare documentatie , document prezentat în copie , semnata şi stampilata pentru conformitate sau 
recomandare din partea beneficiarului care sa cuprinda datele de identificare ale contractului , perioada de derulare a 
acestuia precum şi modul în care au fost îndeplinite obligaŃiile contractuale, prezentat în copie, semnata si stampilata 
pentru conformitate.  
- InformaŃii referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat din ultimii 3 ani şi la studiile, pregătirea 
profesională şi calificarea personalului de conducere, Formularul 12 I. Se solicita CV-urile personalului de conducere 
al ofertantului  care vor fi prezentate semnate şi datate, în original sau în copie semnată şi stampilată pentru 
conformitate . 
- InformaŃii referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificarea persoanelor responsabile pentru  indeplinirea 
contractului, Formular 12 K 
Personalul utilizat in prestarea serviciilor de proiectare: 
-inginer specialitatea  constructii hidrotehnice; 
-inginer specialitatea  instalatii electrice; 
-inginer specialitatea instalatii sanitare 
Personalul utilizat in executia lucrarilor: 
-responsabil tehnic cu executia inginer specialitatea  constructii hidrotehnice 
-responsabil controlul calitatii  
Ofertantul va prezenta urmatoarele documente : 
- CV-urile persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului , atât pentru personalul utilizat în prestarea 
serviciilor de proiectare cât si pentru personalul utilizat în executia lucrarilor, documente care vor fi prezentate semnate 
şi datate ,în original sau în copie semnată şi stampilată pentru conformitate  de reprezentantul legal al ofertantului. 
.- Diplome de studii pentru personalul   responsabil pentru indeplinirea contractului, atat pentru personalul utilizat in 
prestarea serviciilor de proiectare cat si pentru personalul utilizat in executia lucrarilor, documente prezentate in copie 
lizibila, semnate si stampilate  pentru conformitate. 
- Pentru responsabilul tehnic cu executia se va  prezenta si atestat RTE, valabil la data deschiderii ofertelor, pentru 
domeniul constructii hidrotehnice, document prezentat in copie semnata si stampilata pentru conformitate. 
-Pentru responsabilul cu controlul calitatii se va prezenta   decizia de numire din partea conducatorului ofertantului , 
document in copie semnata si stampilata pentru conformitate. 
- Declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru 
indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari, Formular H 
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are in dotarea sa , in proprietate, prin contract de inchiriere sau prin contract de 
leasing cel putin urmatoarele dotari: macara plutitoare; instalatie plutitoare batere tubaj metalic piloti de la apa; 
echipament infigere palplanse metalice (vibroinfigator);  gabara de 500to sau de 1000    to sau barja de max. 1500 to; 
 incarcator frontal; excavator pe pneuri ; buldozer ; autobetoniere; autobasculante; automacara de min. 32 tf.. 
Ofertantul  va prezenta pentru vehicule , respectiv incarcator frontal, excavator pe pneuri ,  buldozer ,  autobetoniere, 
autobasculante,  automacara de min. 32 tf, dupa caz, cartea de identitate /certificat de inregistrare/contract de leasing 
,/contract inchiriere/ certificat inmatriculare , documente prezentate in copie , semnata si stampilata pentru conformitate 
cu originalul de reprezentantul legal al ofertantului.. 
Pentru utilajele navale respectiv macara plutitoare,instalatie plutitoare batere tubaj metalic piloti de la apa ,  gabara de 
500 to sau 1000 to sau barja 1500 to, ofertantul va prezenta  atestatul de bord/  inspectia tehnica ANR/ contract 
inchiriere/ contract leasing, documente prezentate in copie semnata si stampilata pentru conformitate de reprezentantul 
legal al ofertantului. 
- Standarde de asigurare a calitatii -Certificat ISO 9001 sau echivalent privind  sistemul de management al calitatii 
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- Standarde de protectia mediului - Certificat ISO 14001, sau echivalent  privind sistemul de management al mediului 
- În cazul în care există subcontractanŃi se solicita prezentarea  Formularului 12 G „DeclaraŃie privind partea/părŃile 
din contract care sunt îndeplinite de subcontractanŃi şi specializarea acestora”, în original, completat, ştampilat şi 
semnat atat de ofertant cât şi de fiecare din subcontractanŃi.  

Formularul 12 G va fi însoŃit de acordurile preliminare de subcontractare încheiate de ofertant  cu fiecare din 
subcontractanŃi, care vor fi  prezentate în original , în copie legalizată sau în copie semnată si stampilată pentru 
conformitate 
-În cazul în care nu există subcontractanŃi se solicita prezentarea  Formularului 12 G, în original, ştampilat şi semnat 
de ofertant, în care ofertantul va completa textul „Nu există subcontractanŃi”. 
-In orice situatie de asociere a doi sau mai multi operatori economici, in documentele de calificare va fi prezentat: 
Acordul de asociere, în original, întocmit conform Formularului nr. 22 
Imputernicirea expresă şi autentică a liderului de asociatie de a reprezenta asociatia si a semna documente in numele 
acesteia. 
- În conformitate cu prevederile  art 11, alin (4) din HG 925/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru 
demonstrarea îndeplinirii condiŃiilor de participare  prevăzute în fişa de date la capitolul III.2), ofertantul are dreptul de a 
prezenta iniŃial o declaraŃie pe proprie răspundere , întocmită în original, conform  Formularului  23, semnat şi 
stampilat  de reprezentantul său legal, prin care confirmă că îndeplineşte cerinŃele de calificare astfel cum au fost 
solicitate în documentaŃia de atribuire. DeclaraŃia va fi însoŃită de o anexă în care ofertantul trebuie să menŃioneze 
succint, dar precis, modul concret de îndeplinire a respectivelor cerinŃe – inclusiv dacă au fost solicitate diverse valori, 
cantităŃi sau altele asemenea. 
-În cazul în care uzează de dreptul prevăzut de art 11, alin. (4), din HG 925/2006, ofertantul are obligaŃia de a 
prezenta/completa certificatele/ documentele edificatoare care  probează / confirmă îndeplinirea cerinŃelor de calificare, 
în termenul prevăzut, atunci când primeşte din partea autorităŃii contractante o solicitare în acest sens.  
 
 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 menŃină oferta valabilă: 90 de zile calendaristice. 
23. Criteriul de atribuire: Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic 
Criterii Punctaj 

maxim 

 

Pondere   

1. Pretul ofertei      90 90% 

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul 
1. Punctajul pentru factorul de evaluare „PreŃul ofertei(P)” se acordă astfel : 
    a) pentru preŃul cel mai mic ofertat(PCMM) care asigură nivelul calitativ, tehnic şi funcŃional al ofertei, se 
acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare , respectiv 90 puncte;  
  b) pentru alt preŃ(PALT) decât cel prevăzut la lit. a) se acordă punctajul astfel : 

Punctaj preț (n) = [PCMM / PALT] x 90 

PCMM =preutul cel mai mic 

PALT = alt pret 

Utilizat ca factor de evaluare preŃul ofertei are o pondere de 90% 

Preturile care se compara in vederea acordarii punctajului sunt preturile in lei din propunerea financiara, fara 
taxa pe valoarea adaugata. 
2. Durata de elaborare a documentatiei de proiectare (DED)  maxim 3 luni -  minim Punctaj 

maxim  
Pondere 
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2 luni 10 10% 

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul 

2. Punctajul pentru factorul de evaluare “Durata de elaborare a documentatiei de proiectare  (DED)” se 
acordă după cum urmează: 

c) pentru cea mai mică durată de elaborare a documentatiei de proiectare (DEDCMM),  se acordă punctajul 
maxim alocat factorului de evaluare respectiv  10 puncte;  

 d) pentru o altă durată de elaborare a documentatiei de proiectare(DED ALT),  se acordă punctajul astfel : 

        Punctaj durata (n) = [DEDCMM / DED ALT ] x 10, 

DEDCMM = durata de elaborare a documentatiei de proiectare  minim 2 luni 

Orice durata sub durata minima  de 2 luni nu va fi punctata suplimentar. 

DEDALT = alta durata de elaborare  a documentatiei de proiectare  mai mica decat durata maxima si mai mare 
decat durata minima 

Ofertele cu durata de elaborare a documentaŃiei de proiectare peste 3 luni sunt considerate neconforme 

Utilizat ca factor de evaluare durata de elaborare a documentatiei de proiectare are o pondere de 10% 

 
24. Valoarea estimată a contractului : 18.814.754 lei (exclusiv TVA). 
25. Nu s-a publicat anunŃ de intenŃie. 
 
 

        Director General,                Şef Serviciu AchiziŃii, 
  ing. Işan Emil Alexandru         Spiridon Iliana  

 

 


