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FURNIZAREA DE NAVE (ȘALUPE MULTIFUNCȚIONALE) ÎN
ROMÂNIA – 2 buc în cadrul proiectului: Improvement of
the transport safety in the common Bulgarian-Romanian
stretch of the Danube river through development of the
emergency response by cross-border cooperation
(Siguranța transportului naval pe sectorul comun
româno-bulgar al Dunării prin îmbunătățirea răspunsului
în cazul situațiilor de urgență cu ajutorul cooperării
transfrontaliere), acronim proiect Danube Safety Net.

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire si adrese
AUTORITATEA NAVALA ROMANA
Cod de identificare fiscala: 11055818; Adresa: Strada: INCINTA PORT, nr. 1; Localitatea: Constanta; Cod NUTS: RO223 Constanta; Cod
postal: 900900; Tara: Romania; Persoana de contact: Raluca Alina Musat; Telefon: +40 372419810; Fax: +40 241616229; E-mail:
rmusat@rna.ro; Adresa internet: (URL) www.portalrna.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.4) Tipul autoritii contractante
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

I.5) Activitate principala
Alta activitate

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei
II.1.1) Titlu
FURNIZAREA DE NAVE (ȘALUPE MULTIFUNCȚIONALE) ÎN ROMÂNIA – 2 buc în cadrul proiectului: Improvement of the transport
safety in the common Bulgarian-Romanian stretch of the Danube river through development of the emergency response by crossborder cooperation (Siguranța transportului naval pe sectorul comun româno-bulgar al Dunării prin îmbunătățirea răspunsului în
cazul situațiilor de urgență cu ajutorul cooperării transfrontaliere), acronim proiect Danube Safety Net.
Numar referinta: DANUBE SAFETY NET 2018-2021

II.1.2) Cod CPV principal
34521100-6 Vedete de supraveghere (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului
Furnizare

II.1.4) Descrierea succinta
Autoritatea contractanta doreste sa achizitioneze două nave de tip șalupe multifuncționale pentru România pentru
efectuarea intervențiilor specifice activității ANR în zona 3 a sectorului apelor României și Bulgariei, în cadrul proiectului:
Improvement of the transport safety in the common Bulgarian-Romanian stretch of the Danube river through development of the
emergency response by cross-border cooperation (Siguranța transportului naval pe sectorul comun româno-bulgar al Dunării prin
îmbunătățirea răspunsului în cazul situațiilor de urgență cu ajutorul cooperării transfrontaliere), acronim proiect Danube Safety Net.
Proiectul este realizat de Autoritatea Navală Română - ANR, în calitate de Partener de proiect 2, în parteneriat cu Administrația
Maritimă din Bulgaria (Bulgarian Executive Agency ”Maritime Administration”) – EAMA, în calitate de Partener de proiect 1 și
totodată Lider de proiect și este finanțat prin programul INTERREG V-A România-Bulgaria 2014-2020.
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Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 19 zile.
Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar şi complet tuturor solicitărilor de clarificări înainte de data limită de depunere a
ofertelor/candidaturilor: in a 11-a zi.

II.1.6) Informatii privind loturile
Contractul este împartit în loturi: Nu

II.1.7) Valoarea totala a achizitiei
Valoare: 4108368
Moneda: RON

Sectiunea II.2 Descriere
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 34521100-6 Vedete de supraveghere (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare:
Portul Constanța: dana A.N.R.Portul Constanța: dana A.N.R.

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
FURNIZAREA DE NAVE (ȘALUPE MULTIFUNCȚIONALE) ÎN ROMÂNIA – 2 buc in cadrul proiectului: Improvement of the transport
safety in the common Bulgarian-Romanian stretch of the Danube river through development of the emergency response by crossborder cooperation (Siguranța transportului naval pe sectorul comun româno-bulgar al Dunării prin îmbunătățirea răspunsului în
cazul situațiilor de urgență cu ajutorul cooperării transfrontaliere), acronim proiect Danube Safety Net.

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

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: 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: Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: -

II.2.14) Informatii suplimentare
Proiect Danube Safety Net. Proiectul este finanțat prin programul INTERREG V-A Romania-Bulgaria 2014-2020. prin programul
INTERREG V-A Romania-Bulgaria 2014-2020.

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
Un contract de achizitii publice

IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica
Se va organiza o licitatie electronica: Nu
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IV.1.8) Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)
Achizitia intra sub incidenta Acordului privind achizitiile publice: Da

IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Publicarea anterioara privind aceasta procedura
Numarul anuntului in JOUE: 2020/S 125-305884

IV.2.8) Informatii privind incetarea sistemului dinamic de achizitii
Anuntul implica incetarea sistemului dinamic de achizitii publicat in anuntul de participare de mai sus: Nu

IV.2.9) Informatii privind incetarea unei invitatii la o procedura concurentiala de ofertare sub forma unui
anunt orientativ periodic
Entitatea contractanta nu va atribui niciun alt contract pe baza anuntului orientativ periodic mentionat mai sus: Nu

Sectiunea V: Atribuirea contractului
Se atribuie un contract/un lot: Da

V.2) Atribuirea contractului
Contract de furnizare nave (salupe multifunctionale) in Romania - 2 buc
V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
103570 / 10.11.2020

V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 2
Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numarul de oferte primite de la ofertanti din alte state membre ale UE: 0
Numarul de oferte primite de la ofertanti din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numarul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu

V.2.3) Numele si adresa contractantului
ELECTROSCOICA MAR S.R.L.
Cod de identificare fiscala: RO 1862314; Adresa: Strada Valu lui Traian, Nr. 44; Localitatea: Constanta; Cod NUTS: RO223 Constanta;
Cod postal: 900147; Tara: Romania; Telefon: +4 0241586661; Fax: +4 0241586661; E-mail: esm@tnet.ro;
georgedan@electroscoica.ro; Adresa internet: (URL) www.electroscoica.ro; Contractul este un IMM Nu

V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 6847776
Valoarea totala a contractului/lotului: 4108368
Moneda: RON

V.2.5) Informatii privind subcontractarea
Este probabil sa se recurga la subcontractarea contractului: Nu

Sectiunea VI: Informatii complementare
VI.3) Informatii suplimentare
În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere
punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine,
autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea
financiară cea mai mică.
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VI.4) Proceduri de contestare
VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa: Str. 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:
Termenele de exercitare a căilor de atac sunt cele prevăzute de art. 8 alin.1) lit. a) din Legea nr.101/2016 cu modificările şi
completările ulterioare.

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
Biroul Juridic şi Contencios
Adresa: Incinta Port Constanţa nr. 1, clădire ANR, etaj IX,; Localitatea: Constanta; Cod postal: 900900; Tara: Romania; Telefon: +40
372419815; Fax: -E-mail: rna@rna.ro; Adresa internet: (URL) www.rna.ro;

VI.4.5) Numarul deciziei emise de CNSC aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul
cadru
-

VI.4.6) Numarul hotararii instantei aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul cadru
-

VI.4.7) Procedura verificata ANAP
Nu

VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.11.2020
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