
Elaborarea  Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de
investitii “Modernizarea canalelor navigabile ale Dunării:

Canal Dunăre – Marea Neagră şi  Canal Poarta Albă-
Midia, Năvodari ȋn vederea creşterii siguranţei navigaţiei

Anunt de participare
 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE SA CONSTANTA 
Cod de identificare fiscala: RO 11087755; Adresa: Strada: Ecluzei , nr. 1; Localitatea: Agigea; Cod NUTS: RO223 Constanta; Cod postal:
907015; Tara: Romania; Persoana de contact: Camelia Sirbu; Telefon: +40 241702728; Fax: +40 241737711; E-mail: achizitii@acn.ro;
Adresa internet: (URL) www.acn.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro; 

 
I.2) Achizitie comuna
Contractul implica o achizitie comuna: Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu

 
I.3) Comunicare
Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit la: (URL) https://e-
licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100091442
Informatii suplimentare pot fi obtinute de la: 
adresa mentionata mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse: 
adresa mentionata mai sus

 
I.6) Activitate principala
Activitati portuare

 

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu
Elaborarea  Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii “Modernizarea canalelor navigabile ale Dunării: Canal Dunăre –
Marea Neagră şi  Canal Poarta Albă-Midia, Năvodari ȋn vederea creşterii siguranţei navigaţiei
Numar referinta: 11087755_2020_PAAPD1115600

 
II.1.2) Cod CPV principal
79314000-8 Studiu de fezabilitate (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Servicii / Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Etapa I:
a) Expertize Tehnice – constructii si amenajari hidrotehnice, taluzuri, drumuri si poduri, etc. (pentru fiecare canal pe sectoarele
mentionate in C.S.);
b) Studii Topografice (pentru fiecare canal pe sectoarele mentionate in C.S.);
c) Studii Geotehnice (pentru fiecare canal pe sectoarele mentionate in C.S.);
d) Studii Batimetrice (pentru fiecare canal pe sectoarele mentionate in C.S.);
e) Studii de analiza si de stabilitate a malurilor si taluzurilor (pentru fiecare canal pe sectoarele mentionate in C.S.);
f)  Studii hidraulice (modelare matematica 2D): in bief I CDMN inclusiv la confluenta cu Fluviul Dunarea si modelare matematica  a
influentei valurilor produse de nave asupra malurilor in cazul cresterii vitezei de navigatie.
g) Studii de trafic pentru o perioada de 5 ani pentru fiecare canal navigabil.
Etapa II:
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a)  Documentatia tehnica pentru Certificatul de Urbanism in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire (DTCU);
b)  Documentatiile tehnice pentru obtinerea Avizelor/Acordurilor specificate in C.U. inclusiv acordul de mediu si documentatia
necesara obtinerii avizului de Gospodarire a Apelor (DTAA);
c)  Studiu de Fezabilitate (cu respectarea continutului  – cadru S.F.  obiectiv mixt de investitii  -  conf.  H.G. nr.  907 din 2016) +
documente suport elaborate conform cerintelor Ghidului Solicitantului;
d) Documentatii Tehnice pentru avizarea Studiului de Fezabilitate si indicatorilor tehnico-economici in CTE Ministerul Transporturilor
si Documentatii Tehnice pentru obtinerea tuturor celorlalte avize care sunt necesare aprobarii la finantare a proiectului.
 
Termene pentru depunerea / raspunsul entitatii contractante  la solicitarile de clarificari / informatii suplimentare:
1.   Termenul limita pana la care orice operator economic  interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in
legatura cu documentatia de atribuire:  22 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
2.   Termenul limita in care entitatea  contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarficari/informatiilor
suplimentare in măsura în care solicitările de clarificări sau informaţii suplimentare au fost adresate în termenul prevăzut în anunţul
de participare : 12 zile  inainte de data limita de depunere a ofertelor.
3.   Entitatatea  contractantă menţionează că va răspunde la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la
termenul limită stabilit in Anuntul de participare.
4.   La solicitarile adresate dupa acest termen limita stabilit, entitatea contractanta nu va raspunde.

 
II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 10488000; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a
acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii) 

 
II.1.6) Informatii privind loturile
Contractul este împartit în loturi: Nu
Pot fi depuse oferte pentru: -

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 79314000-8 Studiu de fezabilitate (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare: 
sediul prestatoruluisediul prestatorului

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
conform caiet sarcini  nr. 19787 / 18 /  05.11.2019

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara
Pondere: 70%
Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru
celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

 
Denumire factor evaluare: Experienta profesionala expert cheie : Manager de Proiect
Descriere: Participarea (experienta) in  contracte / proiecte  cu obiect:  proiectare si/sau proiectare si executie si/sau executie in
domeniul – infrastructura de transport (naval si/sau aerian si/sau rutier si/sau CF), cu prezentarea oricărui document prin care se
poate demonstra experienţa în poziţia de Manager de Proiect si/sau Adjunct Manager de Proiect si/sau Coordonator de Proiect
si/sau Adjunct Coordonator de Proiect si/sau Responsabil de contract
Pondere: 10%
Algoritm de calcul: Experienta detinuta de Manager de Proiect pentru participarea  in  contracte / proiecte  cu obiect:  proiectare
si/sau proiectare si executie si/sau executie in domeniul – infrastructura de transport (naval si/sau aerian si/sau rutier si/sau CF) se va
puncta astfel:
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pentru 1 contract: 2,5 puncte;  pentru  2 contracte: 5 puncte;  pentru 3 contracte: 7,5 puncte;  pentru  4 contracte sau mai mult de 4
cotracte: 10 puncte.

 
Denumire factor evaluare: Experienta profesioana expert cheie :Sef de proiect ( propus pentru Studiu de Fezabilitate)
Descriere: Participarea (experienta) in contracte / proiecte cu obiect: proiectarea in fazele fazele S.F.si/sau D.A.L.I. si/sau Proiect
Tehnic (PT+CS+DDE) in domeniul Constructii si amenajari hidrotehnice, cu prezentarea oricărui document prin care se poate
demonstra experienţa în pozitia de Sef de proiect si/sau Adjunct Sef de proiect si/sau Sef echipa proiectare si/sau Adjunct Sef
echipa proiectare si/sau Coordonator de Proiect si/sau Adjunct Coordonator de Proiect si/sau Director de Proiect si/sau Adjunct
Director de Proiect
Pondere: 5%
Algoritm de calcul: Experienta detinuta de Sef de proiect Studiu de Fezabilitate pentru participarea in contracte / proiecte cu obiect:
proiectarea in fazele fazele S.F.si/sau D.A.L.I. si/sau Proiect Tehnic (PT+CS+DDE) in domeniul Constructii si amenajari hidrotehnice se
va  puncta astfel: 
• 1 contract: 1 punct;  • 2 contracte: 2 puncte;  • 3 contracte: 3 puncte;  • 4 contracte sau mai mult de 4 contracte: 5 puncte.

 
Denumire factor evaluare: Experienta profesionala expert cheie : Sef echipa de proiectare( propus pentru  S.F. Canal Dunare – Marea
Neagra)
Descriere: Participarea (experienta) in contracte / proiecte cu obiect: proiectarea in fazele fazele S.F.si/sau D.A.L.I. si/sau Proiect
Tehnic (PT+CS+DDE) in domeniul Constructii si amenajari hidrotehnice, cu prezentarea oricărui document prin care se poate
demonstra experienţa în pozitia de Sef de proiect si/sau Adjunct Sef de proiect si/sau Sef echipa proiectare si/sau Adjunct Sef
echipa proiectare si/sau Coordonator de Proiect si/sau Adjunct Coordonator de Proiect si/sau Director de Proiect si/sau Adjunct
Director de Proiect
Pondere: 5%
Algoritm de calcul: Experienta detinuta de Sef echipa de proiectare( propus pentru  S.F. Canal Dunare – Marea Neagra) pentru
participarea  in contracte / proiecte cu obiect: proiectarea in fazele fazele S.F.si/sau D.A.L.I. si/sau Proiect Tehnic (PT+CS+DDE) in
domeniul Constructii si amenajari hidrotehnice se va  puncta astfel:  • 1 contract: 1 punct;  • 2 contracte: 2 puncte;  • 3 contracte: 3
puncte;  • 4 contracte sau mai mult de 4 contracte: 5 puncte.

 
Denumire factor evaluare: Experienta profesionala expert cheie  :Sef echipa de proiectare ( propus pentru S.F. Canal Poarta Alba –
Midia, Navodari )
Descriere: Participarea (experienta) in contracte / proiecte cu obiect: proiectarea in fazele fazele S.F.si/sau D.A.L.I. si/sau Proiect
Tehnic (PT+CS+DDE) in domeniul Constructii si amenajari hidrotehnice, cu prezentarea oricărui document prin care se poate
demonstra experienţa în pozitia de Sef de proiect si/sau Adjunct Sef de proiect si/sau Sef echipa proiectare si/sau Adjunct Sef
echipa proiectare si/sau Coordonator de Proiect si/sau Adjunct Coordonator de Proiect si/sau Director de Proiect si/sau Adjunct
Director de Proiect
Pondere: 5%
Algoritm de calcul: Experienta detinuta de Sef echipa de proiectare ( propus pentru S.F. Canal Poarta Alba – Midia, Navodari ) pentru
participarea  in contracte / proiecte cu obiect: proiectarea in fazele fazele S.F.si/sau D.A.L.I. si/sau Proiect Tehnic (PT+CS+DDE) in
domeniul Constructii si amenajari hidrotehnice  se va puncta astfel: • 1 contract: 1 punct;  • 2 contracte: 2 puncte;  • 3 contracte: 3
puncte;  • 4 contracte sau mai mult de 4 contracte: 5 puncte.

 
Denumire factor evaluare: Experienta profesionala expert cheie :specialist in domeniul protectiei mediului
Descriere: Participarea (experienta) in  contracte / proiecte cu obiect: proiectare si/sau proiectare si executie si/sau executie in
domeniul infrastructura de transport (naval si/sau aerian si/sau rutier si/sau CF) cu prezentarea oricărui document prin care se poate
demonstra experienţa in pozitia de Specialist in domeniul protectiei mediului
Pondere: 5%
Algoritm de calcul: Experienta detinuta de Specialist in domeniul protectiei mediului pentru participarea in  contracte / proiecte cu
obiect: proiectare si/sau proiectare si executie si/sau executie in domeniul infrastructura de transport (naval si/sau aerian si/sau
rutier si/sau CF) se va  puncta astfel:• 1 contract: 1 punct;  • 2 contracte: 2 puncte;  • 3 contracte: 3 puncte;  • 4 contracte sau mai
mult de 4 contracte: 5 puncte.

 
 

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 11; Durata in zile: -
Contractul se reînnoieste: Nu

 
II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: -
sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim:  -
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Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati: 
-

 
II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

 
II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

 
II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

 
II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Programul Operational Infrastructura Mare - POIM
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Infrastructura Mare - POIM

 
II.2.14) Informatii suplimentare
-

 

Sectiunea III: Informatii juridice, economice, financiare si tehnice
III.1) Conditii de participare

 
III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele
profesionale sau comerciale
Lista si descriere succinta a conditiilor: 
Cerinta 1
Ofertant unic, ofertant asociat (lider asociere,asociati), terti sustinatori, subcontractanti  nu trebuie sa se regaseasca in situatiile
prevazute la art. 177,178,180  din Legea achizitiilor sectoriale nr.99/2016.
 
Modalitatea de indeplinire a cerintei
 
1) Initial,  toti participantii la procedura : ofertant unic, lider/ ofertant asociat, subcontractanti,  terti sustinatori,dupa caz,  vor
completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE ) în conformitate cu art. 202 alin.( 1) din Legea 99/2016 privind achizitiile
sectoriale , cu informatiile aferente situatiei lor, utilizand:  Partea III sectiunea Motive de excludere;
2)  Ulterior,  entitatea contractanta va solicita  doar  ofertantului  clasat  pe primul  loc dupa aplicarea criteriului  de atribuire   ,
prezentarea documentelor justificative care demonstreaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE .
Documentele  justificative sunt :
a). Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul
general consolidat (buget local, buget de stat, etc),  la momentul prezentarii.
b). 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;
c). Dupa caz, documente prin care se demonstreaza ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179,
alin.(2), art.180,alin (2), art.184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale, cu modificarile si completarile ulterioare ;
d). Alte documente edificatoare, dupa caz .
 
Persoanele juridice straine vor prezenta pentru demonstrarea faptului că nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la art.
177, 178 şi 180 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul este
stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă.
 
In cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevăzute la
alineatul precedent sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 177, 178 şi 180, entitatea contractantă
are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la
declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a
unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.
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Cerinta  2
Ofertant unic, ofertant asociat (lider asociere,asociati), terti sustinatori, subcontractanti  dupa caz, nu trebuie sa se regaseasca in
situatiile prevazute la art.73 din Legea achizitiilor sectoriale nr.99/2016.
 
Persoanele cu funcție de decizie din cadrul entitatii contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de
atribuire:
1.Director General - Daniel Georgescu;
2.Director executiv, Directia Juridica - Diana Niculescu;
3.Director economic, Directia Economica – Cornelia Popescu;
4. Sef birou analize econimice - tarife, economist -Daniela Boaghe;
5. Sef Serviciu Achizitii –Camelia Sirbu;
6. Director executiv, Directia Tehnica Administrativ - Costel Ghinea;
7.Director executiv, Directia Exploatare - Lucian Bucuroiu
8. Sef Serviciu  Constructii Investitii -Silviu Udrea
9.Sef Servicu Pregatire si Derulare Proiecte -Moren Abdurafi
10. Responsabil Managementul Mediului -Laurentia Olteanu
11.SubinginerConstructii Investitii -Eugenia Negrici
 
Membrii Consiliului de Administratie:
1. Presedinte CA : Ionut Rusu
2. Membru CA : Daniel Georgescu
3. Membru CA : Georgeta Bumbac
4. Membru CA : Voicu Cheta
5. Membru CA : Gabriel Valentin Parvulescu
6. Membru CA : Gabriel Danut Ofiteru
7. Membru CA : Ionut Laurentiu Voicu
 
Modalitatea de indeplinire a cerintei
 
Toti participantii  la procedura :  ofertant unic,  lider/ ofertant asociat,  subcontractanti,  terti  sustinatori,dupa caz,vor completa
Documentul Unic de Achizitii European (DUAE ) utilizand:  Partea III sectiunea Motive de excludere; C Motivel egate de insolventa,
conflict de interese sau abateri personale si vor prezenta odata cu DUAE, documentul justificativ:
- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art 73 din Legea achizitiilor sectoriale nr.99/2016, conform Formular
model- Sectiunea V Formulare.
Cerinta  :
Operatorii economici care depun oferta trebuie să dovedească forma de înregistrare , în conformitate cu cerinţele legale din ţara în
care este stabilit operatorul economic, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din
situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului
de achiziție sectorială.
 
Modalitatea de indeplinire
 
1)  Initial, toti participantii la procedura : ofertant unic, ofertant asociat (lider asociere,asociati),subcontractanti, terti sustinatori,dupa
caz,  vor completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE ) în conformitate cu art. 202 alin.( 1) din Legea 99/2016 privind
achizitiile sectoriale  cu informatiile aferente situatiei lor   referitoare la indeplinirea cerintei privind capacitatea de exercitare a
activitatii profesionale.  Operatorul economic trebuie să utilizeze Partea IV: Criterii de selecție, Secțiunea A: Capacitatea de a
corespunde cerințelor în DUAE (răspuns), rubrica: "Înscrierea în registrul comerțului"
 
2)   Ulterior,  entitatea contractanta va solicita doar ofertantului  clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului  de atribuire  ,
prezentarea documentelor justificative care demonstreaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE .
      Documente justificative considerate adecvate pentru demonstrarea informațiilor incluse în DUAE (răspuns) referitoare la
capacitatea de exercitare a activității profesionale includ,  fără a se limita la:
-    certificate eliberate  registrul comerțului ;
-    in cazul persoanelor juridice / fizice straine,documente echivalente eliberate de autorități competente din țara în care operatorul
economic este stabilit ;
 
In situația în care vor fi executate părți din contract de către  asociati /subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența
activităților principale/secundare  cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către fiecare asociat/ subcontractanți, pentru
partea din contract pe care o vor realiza .
In cazul in care ofertantul se bazeaza pe sustinerea unui/ unor  tert / terti fiecare dintre acestia trebuie sa  prezinte documentele
justificative pentru indeplinirea cerintei .
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III.1.2) Situatia economica si financiara
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: 
1.) Specificati cifra de afaceri medie anuala
Operatorii economici participanti  la procedura  trebuie sa  demonstreze ca media cifrei  de afaceri  generale pentru ultimele 3
exerciții financiare disponibile / incheiate  aferente anilor 2016, 2017, 2018  a fost de minim 10.488.000 lei .
Pentru cifrele de afaceri  a caror valoare este exprimata in alta valuta decat in lei, cursul de referinta care va fi avut in vedere pentru
calculul echivalentei este cursul mediu anual in lei/valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei  pentru fiecare an în parte. - 1)
Initial, ca dovadă preliminară pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime privind cifra de afaceri, Operatorul Economic Ofertant
va completa  Documentul Unic de Achizitii  European (DUAE ) în conformitate cu art.  202 alin.( 1) din Legea 99/2016 privind
achizitiile sectoriale  cu informatiile aferente situatiei lor  .
Pentru furnizarea informațiilor aferente cifrei de afaceri, Operatorul Economic Ofertant completează în DUAE (răspuns),  astfel :
a. introduce în câmpul „numărul de ani” – numărul de ani pentru care prezintă media cifrei de afaceri;
b. introduce în câmpul „media cifrei de afaceri” – valoarea mediei cifrei de afaceri pentru anii în cauză în format de număr întreg
(fără zecimale) și fără a utiliza separator între zeci, sute, mii, milioane etc.
c. precizează în câmpul "moneda", moneda în care este exprimată cifra de afaceri în înregistrările pe care le utilizează ca suport
pentru informațiile incluse în DUAE
 
2)   Ulterior,  entitatea contractanta va solicita doar ofertantului  clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului  de atribuire  ,
prezentarea documentelor justificative care demonstreaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE.
Documentele suport / justificative  care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, includ, dar nu se limitează la:
1.   prezentarea situaţiilor financiare sau a extraselor din situaţiile financiare(extrasul „contul de profit și pierdere), în cazul în care
publicarea situaţiilor financiare este prevăzută de legislaţia ţării în care este stabilit operatorul economic;
2.   prezentarea de documente echivalente, cum ar fi, rapoarte de audit financiar întocmite de entități specializate,  în cazul în care
publicarea situaţiilor financiare este prevăzută de legislaţia ţării în care este stabilit operatorul economic
3.   alte dovezi / documente echivalente pe care operatorul economic ofertant le prezinta entitatii contractante  ca fiind adecvate
pentru a dovedi nivelul solicitat al cifrei de afaceri.
 
Atunci când Operatorul Economic s-a înființat sau și-a început activitatea în unul din cei 3 ani financiari pentru care se solicită
informații, Operatorul Economic în cauză va include informații despre cifra de afaceri pentru exercițiile financiare încheiate până la
momentul completării DUAE.
 
Pentru a demonstra îndeplinirea cerinței orice operator economic are dreptul:
 
1. să invoce susținerea unui terț (entitate) și să utilizeze capacitățile acestuia pentru a satisface cerința minimă, indiferent de natura
relațiilor juridice existente între operatorul economic ofertant și entitatea ale cărei capacități le utilizează în condițiile art. 196 din
Legea nr. 99/2016;
 
2. să participe în comun cu alți operatori economici la procedura de atribuire, în condițiile art. 66 din Legea nr. 99/2016.
 
În cazul (1)  în care un operator economic ofertant își exercită dreptul de a utiliza capacitățile altor entități pentru a demonstra
îndeplinirea cerinței minime, atunci acesta trebuie să aiba in vedere urmatoarele :
 
a)    sa  transmită împreună cu oferta, până la termenul limită comunicat pentru depunerea ofertei următoarele:
a.1) angajamentul ferm de susținere din partea unui terț sau a mai multor terți în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare
la capacitatea economică și financiară ce include:
•   enumerare și descriere a resurselor pe care entitatea respectivă le pune la dispoziția operatorului economic ofertant, prin
raportare la cerința minimă comunicată în Fișa de Date a Achiziției și cu referire la anexa/anexele angajamentului ferm;
•   specificarea în mod expres a faptului că terțul susținător își asumă în mod solidar cu operatorul economic/operatorii economici
ofertanți răspunderea .....
 
Nota:      Avand in vedere numarul  limitat  de caractere din SEAP,  pentru citirea integrala a sectiunii   se vor  avea in vedere
documentul " instructiuni pentru ofertanti -Anexa la Documentatia de  Atribuire.

 
III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: 
1.) Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat
Cerinta:
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Ofertantul trebuie să facă dovada că a prestat, în ultimii 5 ani, la nivelul unuia / mai multor contracte, servicii similare duse la bun
sfarsit, in valoare cumulata de minim 9.439.200 lei
Pentru contractele a caror valoare este exprimata in alta valuta decat in lei, cursul de referinta care va fi avut in vedere pentru
calculul echivalentei este cursul mediu anual in lei/valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei   . - Conform art.9, alin.3 din
Instructiunea presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 2/2017 prin  sintagma „servicii duse la bun sfârșit” se
înțelege:
a) servicii  recepţionate parţial,  cu condiţia ca specificul contractului/activităţilor ce reprezintă experienţă similară să permită
elaborarea unui livrabil care să poată fi utilizat de beneficiar ca rezultat independent;
b) servicii recepţionate la sfârşitul prestării; sfârşitul prestării nu presupune expirarea perioadei de garanţie, respectiv a perioadei de
notificare a defectelor în cadrul contractelor de tip FIDIC
 
Prin “servicii similare” se inteleg : Servicii de elaborare documentatii de proiectare in fazele: Expertize Tehnice; Studii de Teren:
batimetrice, topo, geo; S.F.; D.A.L.I.; Proiect Tehnic: PT+CS+DDE - pentru  amenajari hidrotehnice si constructii hidrotehnice.
 
Numărul de ani aferenţi experienţei similare se calculează prin raportare la data-limită de depunere a ofertelor prevazuta in anunt
de participare publicat, cu mentiunea ca in situatia in care data-limită de depunere a ofertelor va fi decalata, perioada aferenta
experientei similare (limita inferioara a perioadei de 5 ani) se va extinde cu perioada de timp aferenta decalarii (zilele de decalare).
 
In condițiile în care contractele cu obiect servicii similare  au fost incheiate anterior ultimilor 5 ani,  dar unele faze ale serviciilor  au
fost realizate in ultimii 5 ani, se va lua în considerare numai valoarea aferentă serviciilor prestate în ultimii 5 ani.
 
1) Initial, ca dovadă preliminară pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime privind experienta similara, Operatorul Economic
va completa  Documentul Unic de Achizitii European (DUAE ) în conformitate cu art. 202 alin.( 1) din Legea 99/2016 .
 Ofertantul va utiliza Partea IV: Criterii de selecție, Secțiunea C: Capacitatea tehnică și profesională în DUAE (răspuns), rubrica "Pentru
contractele de achiziție de servicii: executarea de servicii de tipul specificat" astfel,
1.   utilizează câmpul "Descriere" pentru a include în maximum [introduceți numărul de cuvinte/caractere], cel puțin următoarele
informații:
a.   obiectul contractului/înțelegerii/proiectului/exercițiului cu Beneficiarul serviciilor,
b.   datele de identificare ale contractului,
c.   caracteristicile serviciilor pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime,
d.   informațiile deținute de Operatorul Economic Ofertant pentru demonstrarea prestării în mod corespunzător a serviciilor și pe
care Operatorul Economic Ofertant le poate prezenta entitatii contractante . Ofertantul trebuie să nominalizeze în acest câmp
documentul/documentele așa cum există acesta/acestea sub formă de dovezi în evidențele sale;
2.   introduce în câmpul „valoare” – valoarea contractului prezentată ca experiență similară în format de număr întreg (fără zecimale)
și fără a utiliza separator între zeci, sute, mii, milioane etc.;
3.   precizează în câmpul "moneda", moneda în care este exprimată valoarea serviciilor realizate așa cum este această monedă
specificată în cadrul contractului/înțelegerii dintre Operatorul Economic Ofertant și beneficiarul serviciilor
4.   selectează "data de început” ca fiind data la care a început prestarea serviciului prezentat ca fiind similar, conform prevederilor
înțelegerii dintre Operatorul Economic Ofertant și beneficiarul serviciilor
5.   selectează „data de sfârșit" ca fiind data la care serviciul prezentat .......
 
Nota: Avand in vedere numarul limitat de caractere din SEAP, pentru citirea integrala a sectiunii  se vor avea in vedere documentul "
instructiuni pentru ofertanti -Anexa la Documentatia de  Atribuire.

 
III.1.4) Reguli si criterii obiective de participare
Lista si descrierea succinta a regulilor si criteriilor: -

 
III.1.5) Informatii privind contractele rezervate
Contractul este rezervat atelierelor protejate si operatorilor economici al caror scop este integrarea sociala si profesionala a
persoanelor cu handicap sau defavorizate: Nu
Contractul poate fi executat numai in cadrul unor programe de angajare protejata: Nu

 
III.1.6) Depozite si garantii solicitate
              Cuantum garanție de participare:  104880 lei. 
Se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituție de credit din România sau din alt stat
sau de o societate de asigurări, în condițiile legii. Garantia trebuie sa fie irevocabila .
Instrumentul de garantare se transmite în SEAP împreună cu oferta şi celelalte documente ale acesteia, cel mai târziu la data şi ora-
limită de depunere a ofertelor şi trebuie să prevadă că plata garanţiei de participare se va executa necondiţionat, respectiv la prima
cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.
Perioada de valabilitate va fi cel puţin egală cu perioada minimă de valabilitate a ofertei : 4 luni de la data limita de depunere oferte.
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Pentru garantia constituita prin transfer bancar, contul bancar este RO 23BACX 0000 0092 0045 6014 UniCredit Bank iar in detaliile
tranzactiei se va mentiona nr. Anuntului de participare. Documentul de plată va fi încărcat în SEAP, semnat cu semnătură electronică,
până la data limită de depunere a ofertelor. După această dată, autoritatea contractantă solicită ofertanților clarificări în scopul
prezentării în original a documentului privind garanția de participare, în cazul în care acesta face parte din categoria documentelor
cu regim special ( cec, bilet la ordin) a căror valabilitate este condiționată de prezentarea în forma originală.
In cazul asocierii, garantia se constituie în numele asocierii și se menționeaza că acoperă în mod solidar toți membrii grupului de op.
economici.
Garanția de participare emisă în altă limbă se va încărca în SEAP, insotita de traducerea autorizată in limba romana.
Pentru constituirea garanției de participare de către operatori economici din afara României, pentru conversia dintr-o altă monedă,
se va utiliza cursul de schimb valutar publicat de Banca Națională a României (www.bnr.ro) valabil data publicării Anunțului de
participare în SEAP.
Se constituie  in cuantum de 10% din valoarea contractului, fara TVA, in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului
de achizitie sectoriala  "prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau
din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii, şi devine anexă la contract".
In cazul in care pe parcursul executarii contractului de achizitie sectoriala se suplimenteaza valoarea acestuia, contractantul are
obligatia de a completa garantia de buna executie in corelatie cu noua valoare a contactului de achizitie sectoriala, conform art.45
alin.(5) din HG 394/2016.
Restituirea garantiei de buna executie se va face conform art. 48, alin.3, lit.a)  din Hotararea . nr. 394 / 2016 din 2 iunie 2016 cu
modificari si completari ulterioare: „valoarea garanţiei de bună execuţie aferentă studiilor de prefezabilitate şi/sau fezabilitate, în
termen de 14 zile de la data predării şi însuşirii/aprobării documentaţiei tehnico-economice respective sau de la data finalizării
tuturor obligaţiilor contractului de servicii, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei;
Achizitorul  va restitui  garanţia de buna executie  în termen de 14 zile de la aprobarea prin Hotarare de Guvern, a indicatorilor
tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Modernizarea canalelor navigabile ale Dunării: Canal Dunăre – Marea Neagră şi
Canal Poarta Albă-Midia, Năvodari ȋn vederea creşterii siguranţei navigaţiei”
a) In cazul in care Hotararea de Guvern va fi emisa inainte de 12 luni, Achizitorul va elibera garantia de buna executie a serviciilor
prestate in termen de 14 zile de la publicarea acestuia in Monitorul Oficial.
b) In cazul in care procedura de emitere/publicare a HG va depasi perioada de 12 luni atunci perioada de garantie GBE se va
prelungi corespunzator fara incheierea unui act in acest sens.

 
III.1.7) Principalele conditii de finantare si modalitati de plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante care
le reglementeaza
-

 
III.1.8) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
              Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016

 
III.2) Conditii referitoare la contract

 
III.2.1) Informatii privind o anumita profesie
Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii: Nu
Precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile: -
Precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile: --

 
III.2.2) Conditii de executare a contractului
-

 
III.2.3) Informatii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligatie de a preciza numele si calificarile profesionale ale angajatilor desemnati pentru executarea contractului: Nu

 

Sectiunea IV: Procedura
 

IV.1) Descriere
 

IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa

 
IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii
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-
 

IV.1.4) Informatii privind reducerea numarului de solutii sau de oferte in timpul negocierii sau al
dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiiloe care trebuie discutate sau
al ofertelor care trebuie negociate: Nu

 
IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica
Se va organiza o licitatie electronica: Nu

 
IV.1.8) Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)
Achizitia intra sub incidenta Acordului privind achizitiile publice: Nu

 
IV.2) Informatii administrative

 
IV.2.1) Publicarea anterioara privind aceasta procedura
Numarul anuntului in JOUE: 

 
IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data si ora locala: 05.05.2020 15:00

 
IV.2.3) Data estimata a expedierii invitatiilor de prezentare a ofertelor sau de participare catre candidatii
selectati
-

 
IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Romana

 
IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta
Oferta trebuie sa fie valabila pana la: 05.09.2020
Durata in luni: 4

 
IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.05.2020; Ora locala: 15:00
Locul: 
In SEAP

 

Sectiunea VI: Informatii complementare
 

VI.1) Informatii privind periodicitatea
Aceasta achizitie este periodica: Nu
Perioadele estimate de publicare a anunturilor viitoare: -

 
VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice
Se va utiliza sistemul de comenzi electronice: Nu
Se va accepta facturarea electronica: Nu
Se vor utiliza platile electronice: Nu

 
VI.3) Informatii suplimentare
              Conform art. 205 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, Entitatea contractantă poate solicita candidaţilor/ofertanţilor să depună toate
sau o parte dintre documentele justificative ca dovadă a informaţiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfăşurării unei
proceduri de atribuire, dacă acest lucru este necesar pentru a asigura desfăşurarea corespunzătoare a procedurii.
 
În cazul în care comisia de evaluare constată, in urma aplicarii criteriului de atribuire si a intocmirii clasamentului , existenta a doua oferte
cu punctaj egal, va transmite  ofertantilor  o solicitare de clarificare referitoare la depunerea unor noi propuneri financiare (cu 2 zecimale).
Ofertantii vor incarca in SEAP noua propunere financiara . oferta castigatoare va fi desemnata oferta care intruneste cel mai mare punctaj .
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VI.4) Proceduri de contestare

 
VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor/ instanta de judecata competenta, conform Lege nr.101/2016 . 
Adresa: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor :  Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitatea: Bucuresti; Cod postal: 030084;
Tara: Romania; Telefon: +40 213104641; Fax: +40 213104642 / +40 218900745; E-mail: office@cnsc.ro; Adresa internet: (URL)
http://www.cnsc.ro; 

 
VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere
-

 
VI.4.3) Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: 
Conform Lege nr.101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor
sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE SA 
Adresa: str.Ecluzei nr.1; Localitatea: Agigea; Cod postal: 907015; Tara: Romania; Telefon: +40 241702700; Fax: +40 241737711; E-
mail: compania@acn.ro; Adresa internet: (URL) www.acn.ro; 

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
25.03.2020
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