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CN - ADMINISTRATIA PORTURILOR DUNARII FLUVIALE – SA GIURGIU 

                 Administrare si intretinere infrastructura portuara 
    ROMÂNIA , 080011, GIURGIU , Şos. Portului  , nr.1 , O.P. 1 , C.P. 2 

             Cod fiscal nr. RO 1284717 ; Nr.înreg.R.C. J52/252/1998 ; 
               Tel. : 0246 213003, 0246 214820,  Fax:  021 311 0521; 

                 Web site: www.apdf.ro;  e-mail:achizitii@apdf.ro 
        Cont BRD – GSG, Suc. Giurgiu RO66BRDE190SV01168391900 (Lei) 

______________________________________________________________________________________ 
  

 
 

INVITAłIE DE PARTICIPARE NR. 312254   
publicată pe site –ul S.E.A.P. www.e-licitatie.ro în data de 31.08.2011 

la procedura„cerere de oferte” pentru atribuirea contractului de achiziŃie publică de lucrări  
„Lucrări de dragare în portul Corabia” Cod CPV 45252124-3 

 
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:  DA - Va fi organizată  o singură rundă de licitaŃie 
electronică, cu durata de 1 zi. 
4. Locul execuŃiei lucrărilor : Portul Corabia  
5. Natura şi dimensiunea lucrărilor, caracteristicile generale ale lucrării: „Lucrari de dragare a căii de acces la danele 
de operare 5 – 2 din portul Corabia, precum şi dragarea pentru asigurarea adâncimilor de operare la danele de 
operare 2 - 5 din portul Corabia pentru o cantitate estimată de 37.141 mcrh.      
 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 :  
    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; 
  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 : 50 (cincizeci) zile calendaristice 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 12.09.2011,  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; 



 2 

15. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor 12.09.2011, ora 1100, la sediul CN APDF SA Giurgiu,  Giurgiu, Şoseaua 
Portului nr. 1, Jud. Giurgiu. 

a) 16. GaranŃia de participare la procedură este de 12.000 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. 

 
17. ModalităŃi principale de finanŃare: surse proprii ale CN APDF SA Giurgiu.  
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: 

- DeclaraŃie privind eligibilitatea; 
- DeclaraŃie privind calitatea de participant la procedură, 
- DeclaraŃie privind neîncadrarea în situaŃiile prevăzute la art. 181 din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului 

nr. 34/2006 
- Prezentare formulare tip emise de organismele competente din care rezulta plata impozitelor, taxelor si 

contribuŃiilor 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 şedinŃei 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 ComerŃului 
- Certificat constatator emis de Oficiul Registrul ComerŃului 
- Documente care dovedesc o forma de înregistrare / atestare ori apartenenŃa din punct de vedere 

profesional 
 

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:  

 
− BilanŃul exerciŃiului financiar încheiat la 31.12.2010, certificat  de DirecŃia de FinanŃe, prezentat în copie, 

ştampilat şi semnat pentru conformitate de reprezentanŃii legali ai ofertantului . 
− BalanŃa de verificare contabilă încheiată la data de 31.07.2011, prezentată în original, ştampilată şi 

semnată  de reprezentanŃii legali ai ofertantului. 
− Cifra medie de afaceri pe anii 2008, 2009 şi 2010.Valoarea impusa  pentru cifra medie de afaceri pe anii 

2008, 2009 şi 2010 va fi de cel puŃin  1.262.438 lei /  297.128 euro. Se va prezenta Formularul 20, în 
original, completat, ştampilat şi semnat de reprezentanŃii legali ai ofertantului. În cazul unei asocieri, fiecare 
asociat este obligat sa prezinte Formularul 20 completat. 

-      Lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani, care va conŃine valori, perioade şi locul de execuŃie al 
lucrărilor şi modul de  îndeplinire a obligaŃiilor. Se va completa Formularul nr. 12F; 

-      Se solicită prezentarea a cel puŃin 1 (una) recomandare din partea unui beneficiar din care să rezulte  că 
lucrările au fost executate corespunzător. Recomandarea va fi prezentată în copie semnată şi stampilată 
pentru conformitate cu originalul de reprezentanŃii legali ai ofertantului . 

-     Se solicită prezentarea cel puŃin a unui contract de lucrări de dragaj finalizat în ultimii 5 ani, în valoare de cel 
puŃin 631.219 lei /  148.564 euro. Contractul va fi prezentat în copie semnată si stampilată pentru 
conformitate cu originalul de reprezentanŃii legali ai ofertantului. In cazul in care contractul contine clauze de 
confidentialitate, care impiedica prezentarea lui, ofertantul este obligat sa prezinte paginile din contract din 
care sa rezulte numărul şi data de înregistrare ale contractului, partile contractante, obiectul contractului, 
durata contractului, pretul contractului, precum si pagina finala cu semnaturi. 

-     Se solicita prezentarea procesului verbal de recepŃie la terminarea lucrărilor  de dragaj pentru contractul de 
lucrări de dragaj finalizat în ultimii 5 ani în valoare de cel puŃin 631.219 lei /  148.564 euro, care a fost 
prezentat de ofertant conform cerinŃei de mai sus. 

-     Se solicita prezentarea de informaŃii referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificarea personalului 
de conducere al ofertantului – se solicita CV-ul acestora. Se solicita prezentarea de informaŃii referitoare la 
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studiile, pregătirea profesională şi calificarea personalului tehnic de specialitate desemnat pentru execuŃia 
lucrărilor de dragaj – se solicita CV-ul acestora. Se solicita prezentarea Formularul nr. 12 I; 

-     Se solicita asigurarea de către ofertant a unui responsabil tehnic cu execuŃia (RTE). Se va prezenta CV-ul 
persoanei desemnate, în original,  semnat şi datat ;  

-     Se solicită ofertantului să prezinte dovada asigurării unui nivel corespunzător al calităŃii, în conformitate cu 
ISO 9001 sau echivalent. Atestarea îndeplinirii acestei cerinŃe se demonstrează prin prezentarea 
documentului de certificare a sistemului de management al calităŃii   al ofertantului, valabil la data 
deschiderii ofertelor, emis de organisme naŃionale sau internaŃionale acreditate în conformitate cu ISO 9001 
sau echivalent, prezentat în copie semnată si stampilată pentru conformitate cu originalul de reprezentanŃii 
legali ai ofertantului. 

- Se solicită ofertantului să prezinte dovada asigurării unui nivel corespunzător de management de mediu, în 
conformitate cu ISO 14001 sau echivalent. Atestarea îndeplinirii acestei cerinŃe se demonstrează prin 
prezentarea documentului de certificare a sistemului de management de mediu   al ofertantului, valabil la 
data deschiderii ofertelor, emis de organisme naŃionale sau internaŃionale acreditate în conformitate cu ISO 
14001 sau echivalent, prezentat în copie semnată si stampilată pentru conformitate cu originalul de 
reprezentanŃii legali ai ofertantului. 

− Se solicita declaraŃia referitoare la utilajele, instalaŃiile, echipamentele tehnice de care poate dispune 
operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări în conformitate cu 
tehnologia de execuŃie a lucrărilor de dragaj prezentată în propunerea tehnică, depusă conform punctului 
VI.4).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 menŃină oferta valabilă: 60 de zile calendaristice. 
23. Criteriul de atribuire: preŃul cel mai scăzut ; 
24. Valoarea estimată a contractului : 631.219 lei (exclusiv TVA). 
25. Nu s-a publicat anunŃ de intenŃie. 
 

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


