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Anuntul corespunde unei proceduri de licitatie deschisa sau restransa care se va desfasura prin
mijloace electronice
Documentatie de atribuire
Numar
292045
documentatie:
Denumire
contract:

Echipamente si software pentru monitorizare si unificare sisteme raportare
trafic maritim si redundanta sistem MSW, comunicatie si backup

Data acceptare: 07.09.2017
Planuri anuale de achizitii publice
An
Denumire plan

Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)

Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
AUTORITATEA NAVALA ROMANA
Adresa postala: incinta port Constanta nr. 1, cladirea Autoritatii Navale Romane ,
Localitatea: Constanta , Cod postal: 900900 , Romania , Punct(e) de
contact: Raluca Alina Musat , Tel. +40 372419810 , In atentia: Sandica
MANGRI , Email: rmusat@rna.ro , Fax: +40 241616229 , Adresa profilului
cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru
dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2)

Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni
regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: siguranta navigatiei
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)
II.1.1)

Descriere
Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Echipamente si software pentru monitorizare si unificare sisteme raportare trafic
maritim si redundanta sistem MSW, comunicatie si backup

II.1.2)

Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau
de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: sediu ANR Constanta
Codul NUTS: RO223 - Constanta

II.1.3)

Anuntul implica
Un contract de achizitii publice

II.1.4)

Informatii privind acordul-cadru

II.1.5)

Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Conform caiet de sarcini

II.1.6)

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
32424000-1 - Infrastructura de retea (Rev.2)
32422000-7 - Componente de retea (Rev.2)

48621000-7 - Pachete software pentru sisteme de operare pentru mainframe
(Rev.2)
48710000-8 - Pachete software pentru copii de siguranta (backup) sau recuperare
(Rev.2)
72265000-0 - Servicii de configurare de software (Rev.2)
II.1.7)

Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da

II.1.8)

Impartire in loturi
Nu

II.1.9)

Vor fi acceptate variante
Nu

II.2)
II.2.1)

Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
Cantitatea totala sau domeniul
conform caiet de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 692,417.76 RON

II.2.2)

Optiuni
Nu

II.3)

Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
120 zile incepand de la data atribuirii contractului

Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1)
III.1.1)

Conditii referitoare la contract
Depozite valorice şi garantii solicitate
Garantie de participare, in scopul protejarii autoritatii contractante fata de riscul
unui comportament necorespunzator al ofertantului pe toata perioada implicarii
sale in procedura: - cuantumul garantiei de participare 6.500 lei. - perioada de
valabilitate a garantiei de participare: 120 zile de la termenul limita de primire a
ofertelor; - modalitatea de constituire: conform prevederilor art. 36 alin. (1) - (7)
din Normele metodologice aprobate de H.G. nr. 395/2016 Daca garantia se
constituie prin virament bancar, transferul va fi efectuat in contul
RO42TREZ2315005XXX024509, Trezoreria Mun. Constanta, Autoritatea Navala
Romana, CUI 11055818. Garantia de participare poate fi constituita si in alta
moneda decât lei, la un curs de reconversie afisat de BNR, la data publicarii
anuntului de participare. Instrumentul de garantare (insotit de dovada platii primei
de asigurare) trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa

neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei
acestuia cu privire la culpa persoanei garantate si se prezinta autoritatii
contractante cel mai târziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor in SEAP,
atasata DUAE si propunerii tehnice. Garantie de buna executie - in scopul
asigurarii autoritatii contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa si in
perioada convenita a contractului de achizitie publica. - cuantumul garantiei de
buna executie va fi de 10% din valoarea fara TVA a contractului si valabila pe o
perioada cu 15 zile mai mare decât perioada de valabilitate a contractului. modalitatea de constituire a GBE: se poate constitui in oricare din formele
prevazute la art. 40 alin (1) - (9) din Normele metodologice aprobate de H.G. nr.
395/2016, prin: - virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in
conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine
anexa la contract, prevederile art. 36 alin. (3) - (5) aplicandu-se corespunzator. prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, cu resp. preved.
art.40 alin.(3)-(9) din Normele metodologice aprobate de H.G. nr. 395/2016.
Precizam ca autoritatea contractanta avand calitatea de autoritate publica,
contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul
organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct
la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre
contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de
0,5% din pretul contractului fara TVA. Garantia de buna executie se constituie in
termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie publica.
III.1.2)

Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
venituri proprii

III.1.3)

Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie
contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016;
Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016;
Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile
de servicii nr 100/2016.

III.1.4)

Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu

III.2)
III.2.1)

Conditii de participare
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la
inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul / asociatul/ tertul sustinator / subcontractantul nu trebuie sa se
regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167, 59 si 60 din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: SE VA
COMPLETA DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de
atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin
completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante,
doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la
finalizarea evaluarii ofertelor.
Documente justificative:
a)CERTIFICATUL DE ATESTARE FISCALA privind plata obligatiilor la
bugetul general consolidat al statului .
b)CERTIFICATUL DE ATESTARE FISCALA privind plata obligatiilor la
bugetul local .
c)CAZIERUL JUDICIAR al operatorului economic si al membrilor organului de
administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator
economic, sau a celor cu putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul
acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/act constitutiv.
DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE (certificatele fiscale) actualizate prin care
demonstreaza indeplinirea criteriilor de calificare in conformitate cu informatiile
CUPRINSE IN DUAE, trebuie sa ateste 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
ACESTORA;
NOTA 1: Operatorii economici vor prezenta documente prin care sa demonstreze
faptul ca pot beneficia de derogarile prevazute la art. 165, alin. 3 si art. 166 din
Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
NOTA 2: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit
ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus sau respectivele
documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea
contractanta va accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara
respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere,
o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau
judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba
româna.
NOTA 3: Daca exista incertitudini referitoare la situatia unui operator economic,
autoritatea contractanta are dreptul sa solicite informatii direct de la autoritatile
competente.
Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii in ceea ce priveste
organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului
mentionat sunt urmatoarele:
MEZEI Alexandru- Director General
BRÂNZA Paul - Director Directia Inspectii Siguranta si Securitate Navala
CASIADE Constantin - Director Directia Afaceri Europene si Relatii
Internationale

GRIGORE Costel Liviu - Director Directia Personal Navigant
CALINTARU Cristina - Director Directia Economica
MUSAT Raluca - Alina - Sef Serviciu Investitii Achizitii Publice
GLODEANU Aura - Serviciul Investitii Achizitii Publice
VASILESCU NAIDEN Gabriela-Andreea - Sef Birou Juridic si Contencios
CIOPA Ciprian-Marius- Serviciul Comunicatii si IT
BALAN Gabriel- Sef Birou IT
TABACARU Daniela -Biroul Juridic si Contencios
NUTU Felicia - Sef Serviciu Financiar Contabilitate Bugete Tarife
MANGRI Sandica - Serviciu Investitii Achizitii Publice
APOSTOL Silviu - Sef Serviciu Comunicatii si IT
ICHIM Iulian - Serviciul Comunicatii si IT
URSACHE Gilda-Veronica - Sef Birou Contabilitate
DUDU Ana Cornelia - Serviciul Investitii Achizitii Publice Operatorii economici
ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din
tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se
afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are
capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului
Modalitate prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa
DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu
informatiile aferente situatiei lor.
Documentul justificativ care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea
DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor
straini, documentul echivalent emis in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentat,
la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in
clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile
cuprinse in acestea trebuie sa fie REALE/VALIDE LA DATA PREZENTARII
certificatului.
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN AUTORIZAT
din Certificatul Constatator, potrivit dispozitiilor art. 15 din Legea nr. 359/2004
privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in Registrul Comertului a
persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala
a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu
modificarile si completarile ulterioare.
Solicitarea acestui document devine fundamentala in contextul in care un operator
economic ce nu are in obiectul de activitate autorizat, principal sau secundar,
corespondent al obiectului contractului nu se poate angaja din punct de vedere
legal in derularea si gestionarea acestuia.
In cazul unei asocieri documentul trebuie prezentat de fiecare asociat, pentru partea
de contract pe care o realizeaza.
III.2.2)

Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3)

Capacitatea tehnica

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1: Principalele livrari de produse similare cu cele care fac obiectul
contractului efectuate în cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, cu
indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati.
Cerinta 2:
Daca este cazul:
Informatii privind subcontractantii/asociatii
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are,eventual,
intentia sa o subcontracteze. In cazul în care ofertantul are subcontractanti, va
prezenta o lista a acestora, partea/partile din contract pe care urmeaza sa le
subcontracteze, precum si datele de identificare ale subcontractantilor propusi. De
asemenea ofertantul va transmite informatii si documente relevante referitoare la
capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi, cu privire la
partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le îndeplineasca efectiv. În
cazul în care din informatiile si documentele prezentate potrivit prevederilor de
mai sus nu rezulta ca subcontractantul propus are capacitatea tehnica si
profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa
o/le îndeplineasca efectiv, autoritatea contractanta respinge subcontractantul
propus si solicita ofertantului/candidatului o singura data înlocuirea acestuia si
prezentarea unui alt subcontractant care sa aiba capacitatea tehnica si profesionala
necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le
îndeplineasca efectiv.
Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci
indeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza
potrivit dispozitiilor art. 185 din Legea 98/2016. In cazul in care doi sau mai multi
operatori economici se vor asocia cu scopul de a depune oferta comuna, se va
prezenta Acordul de asociere semnat de catre parti, acesta urmand sa fie legalizat,
doar in situatia in care oferta comuna a acestora va fi declarata castigatoare, inainte
de data semnarii contractului;
În cazul în care este depusa o oferta de catre operatori economici care participa în
comun la procedura de atribuire, fiecare dintre acestia va demonstra îndeplinirea
unui nivel al criteriilor referitoare la situatia economica si financiara si capacitatea
tehnica si profesionala proportional cu cota de implicare în executarea viitorului
contract, conform art. 31 alin 3 din Normele metodologice aprobate de H.G. nr.
395/2016
Cerinta 3
Daca este cazul:
Informatii privind tertul sustinator. Capacitatea tehnica si/sau profesionala a
operatorului economic poate fi sustinuta în conformitate cu art.182-183 din Legea
nr.98/2016.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)

Se va COMPLETA DUAE în conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016 de
catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile
aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor
asumate prin completarea DUAE (parti relevante din contract/procese-verbale de
receptie/recomandari/ certificari/alte documente), urmeaza a fi prezentate, la
solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în
clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Se va
COMPLETA DUAE de catre ofertant, în care se vor include informatiile cu privire
la subcontractanti. In cazul in care ofertantul utilizeaza capacitatile
subcontractantului/ subcontractantilor pentru a indeplini criteriile de calificare, se
va prezenta cate un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii
subcontractanti, completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre
acestia. Se solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte si
acordul/acordurile de subcontractare semnat de catre parti. Se va PREZENTA
DUAE de fiecare asociat. Se solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea
DUAE sa prezinte si acordul/acordurile de asociere semnat/semnate de catre parti,
acesta/acestea urmand sa fie legalizat/legalizate, doar in situatia in care oferta
comuna a acestora va fi declarata castigatoare, inainte de data semnarii
contractului; Se va COMPLETA DUAE de catre ofertant, în care se vor include
informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, inclusiv masurile
avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la
care se ataseaza DUAE si angajamentul ferm ale tertului sustinator/ angajamentele
ferme ale tertilor sustinatori din care trebuie sa rezulte modul efectiv în care
tertul/tertii sustinatori vor asigura îndeplinirea angajamentului.
III.2.4)

Contracte rezervate
Nu

III.3)
III.3.1)

Conditii specifice pentru contractele de servicii
Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2)

Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale
membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)
IV.1.1)

Tipul procedurii
Tipul procedurii
Licitatie deschisa

IV.2)
IV.2.1)

Criterii de atribuire
Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut
IV.2.2)

Se va organiza o licitatie electronica
Nu

IV.3)
IV.3.1)

Informatii administrative
Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
ECHIPSOFT 2017

IV.3.2)

Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu

IV.3.3)

Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu
exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la
documente: 10.10.2017 00:00
Documente de plata: NU

IV.3.4)

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
13.10.2017 16:00

IV.3.5)

Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor
selectati

IV.3.6)

Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

IV.3.7)

Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.3.8)

Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 07.11.2017 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)

Contractul este periodic
Nu

VI.2)

Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare

Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3)

Alte informatii
Alte ELEMENTE RELEVANTE ref. la PROPUNEREA TEHNICA, pt
îndeplinirea necesitatilor Autoritatii Contractante: In elaborarea Propunerii tehnice,
Furnizorul trebuie sa trateze si aspectul specialistilor solicitati la Cap. 8 (Expertiza
tehnica -Experti PC1÷PC8) din Caietul de Sarcini. Cerintele solicitate pot fi
dovedite prin documente, conform Cap 8 din Caietul de Sarcini (PC1÷PC8), care
sa sustina experienta specifica dobandita in domeniul de interes (diploma de
absolvire a studiilor, sa detina certificari/diplome de certificare sau echivalent
acceptate de catre producatorul echipamentelor, experienta dovedita prin
participari la proiecte/contracte din domeniul respectiv si recomandari ale
institutiilor ce utilizeaza acest tip de sisteme) si prezentate conform Formular PT
(Cap 8 Expertiza tehnica - Formular PT-Ex.Th). Se accepta ca aceeasi persoana de
specialitate SA OCUPE CEL MULT DOUA POZITII din cadrul celor mentionate
la Cap.8 (PC1÷PC8) din Caietul de Sarcini. Ofertantul va indica MOTIVAT in
cuprinsul ofertei care informatii din prop.th si/sau finan.sunt confidentiale,
clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala. Durata
contract: - Sect A1 si B1 (echip)–60 zile si Sect. A2 si B2 (software)-120 zile de la
semnarea contr. Potrivit preved. art.193 din Legea 98/2016, ANR va accepta la
momentul depunerii ofertei, DUAE, ca dovada preliminara care confirma ca
operatorul economic in cauza indeplineste conditiile/criteriile stipulate in prezenta
fisa de date urmand ca inainte de atrib. contr.,of. clasat pe loc I, dupa aplic. crit. de
atrib. sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze
îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, în conf. cu informatiile
cuprinse în DUAE. ANR poate solicita ofertului sa depuna toate sau o parte dintre
documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE, în orice
moment pe durata desfasurarii unei proceduri de atribuire daca acest lucru este
necesar pt a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii. DUAE poate fi
descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

VI.4)
VI.4.1)

Cai de atac
Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti ,
Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 ,
Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet
(URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2)

Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la Legea 101/2016
VI.4.3)

Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Juridic si Contencios ANR
Adresa postala: Incinta port Constanta, nr.1, cladire ANR, etaj IX ,
Localitatea: Constanta , Cod postal: 900900, , Romania , Tel. +40 241616624 ,
Fax: +40 241616229 , Adresa internet (URL): portal.rna.ro

VI.5)

Data expedierii prezentului anunt
08.09.2017 09:32

