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SEDIU SI STALP METALIC (23,5 m )-SUSTINERE ANTENE –
OFICIU CAPITANIE JURILOVCA-executie
Anunt de participare simplificat

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.portal.rna.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
SEDIU SI STALP METALIC (23,5 m )-SUSTINERE ANTENE – OFICIU CAPITANIE JURILOVCA-executie
Numar referinta: 11055818_2019_PAAPD1082717

II.1.2) Cod CPV principal
45210000-2 Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului
Lucrari / Executarea

II.1.4) Descrierea succinta
Actualul sediu al Oficiului de Căpitănie Jurilovca este un ponton cu suprastructură care a fost pus in funcţiune in anul
1981, ponton ce se află intr-un stadiu avansat de uzură. ANR a cumpărat un teren in suprafaţă de 200 mp pe malul lacului Razim pe
care se va construi un sediu care să permită desfăşurarea activităților specifice unui Oficiu de Căpitănie. Pentru construcția sediului
Oficiului de Căpitănie a fost obținută Autorizația de construire nr.14/22.09.2017 emisă de Primăria Comunei Jurilovca.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare in a 6-a zi
inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 10

II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 968128; 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
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II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 45210000-2 Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanta
Locul principal de executare:
JURILOVCA, judetul TulceaJURILOVCA, judetul Tulcea

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Construcția sediului de Căpitănie Jurilovca are în proiectul tehnic și în documentația de execuție următoarele componente :
1. Structura de rezistență.
2. Arhitectura.
3. Instalații sanitare exterioare și interioare .
4. Instalații electrice interioare și exterioare .
5. Instalații termice .
Stâlpul pentru antene : Stâlpul este o structură metalică alcătuită din 4 tronsoane a câte 5 m din țeavă laminată care se îmbină
prin sudură . Întreaga structură se sprijină pe o fundație tip radier general de 50 cm grosime care descarcă toată greutatea pe 3
piloți forați cu diametrul 50 cm și adâncime de forare 7 m. Stâlpul pentru antene are înălțimea de 23,5 m este vopsit în culorile alb și
roșu și este prevăzut cu lumini de semnalizare .
Valoarea estimata nu contine valoarea de diverse si neprevazute. Valoarea C+M - 940.457 lei

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara
Pondere: 85%
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: Durata de garantie a lucrarilor
Descriere: acest factor este esential in executarea unor lucrari de calitate si va conduce la utilizarea de materiale si tehnologii de
calitate. Acest factor indica modul în care ofertantul va declara si îsi va însusi perioada de garantie a lucrarilor executate (dar nu mai
putin de 3 ani).
Ponderea factorului de evaluare este proporțională cu gradul de creștere a calității rezultatelor generale.
Durata minimă a garanției lucrărilor este de 3 ani de la semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, conform art.7
alin(3) din Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii. Sub termenul de 3 ani ofertele vor fi considerate neconforme. Garanția
de 3 ani nu se punctează.
Durata maximă care se va puncta este de 5 ani, iar peste acest termen ofertele nu vor fi punctate suplimentar.
Pondere: 15%
Algoritm de calcul: a) pentru cea mai mare durata de garantie a lucrarilor se acorda punctajul maxim : 15 puncte
b)garantia de 3 ani nu se puncteaza
c) pentru celelalte durate de executie punctajul se acorda invers proportional astfel:
D = Dmaxim x 15/ D(n), in care:
• Dmaxim – cea mai mare durata de garantie ofertata in cadrul procedurii de atribuire
• D(n) – durata de garantie ofertata de operatorul economic pentu care se calculeaza punctajul

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Alte fonduri

Sectiunea III: Informatii juridice, economice, financiare si tehnice
III.1) Conditii de participare
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III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele
profesionale sau comerciale
Lista si descriere succinta a conditiilor:
Cerinţa 1: Ofertantul / asociatul/ terţul susţinător / subcontractantul nu trebuie sa se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 164,
165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţelor: se va completa DUAE de către ofertanţii (inclusiv pentru
asociaţi,/subcontractanţi/terţi susţinători) participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea
autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul 1 în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării
ofertelor.
Documente justificative:
a.Certificatul de atestare fiscală privind plata obligaţiilor la bugetul general consolidat al statului.
b.Certificatul de atestare fiscală privind plata obligaţiilor la bugetul local.
c.Cazierul judiciar al operatorului economic şi 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 în cadrul acestuia, aşa cum
rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv.
Documentele justificative (certificatele fiscale) actualizate prin care demonstrează îndeplinirea criteriilor de calificare în conformitate
cu informaţiile cuprinse în DUAE, trebuie să ateste LIPSA DATORIILOR RESTANTE LA MOMENTUL DEPUNERII ACESTORA.
NOTA 1: Operatorii economici vor prezenta documente prin care să demonstreze faptul că pot beneficia de derogările prevăzute la
art. 165, alin. 3 şi art. 166 din Legea 98/2016privind achiziţiile publice.
NOTA 2: In cazul în care în ţara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevăzute
mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta va accepta
o declarație pe propria răspundere sau, daca în tara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria
răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociaţii
profesionale care are competenţe în acest sens. Documentele se vor prezenta însoţite de traducerea autorizată a acestora în limba
română.
NOTA 3: Daca există incertitudini referitoare la situaţia unui operator economic, autoritatea contractanta are dreptul să solicite
informaţii direct de la autorităţile competente.

Cerința 2- evitarea conflictului de interese: Ofertantul / asociatul/ terțul susținător / subcontractantul nu trebuie sa se regăsească în
situațiile prevăzute la art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
Modalitate prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa Formularul model - Declarație privind neîncadrarea
în prevederile art. 59-60 din Legea nr 98/2016 privind achiziţiile publice (evitarea conflictului de interese) și va fi prezentată de toți
participanții odată cu depunerea DUAE.
Persoanele cu funcţie de decizie din cadrul A.N.R. implicate în procedura de achiziţie, în ceea ce priveşte organizarea, derularea şi
finalizarea procedurii de atribuire sunt:
1. MEZEI Alexandru - Director General
2. CHIOIBAS Nicolae- Director General Adjunct
3. CĂLINȚARU Cristina - Director Direcţia Economică
4. ZANFIR Laurenţiu – Director Direcţia Inspecţii Siguranţă şi Securitate Navală
5. STANCU Adrian Constantin – Director Căpitănia Zonală Constanţa
6. MUȘAT Raluca-Alina - Șef Serv. Inv. Achizitii Publice
7. VASILESCU-NAIDEN Gabriela-Andreea - Șef Birou Juridic și Contencios
8. TĂBĂCARU Daniela - Biroul Juridic şi Contencios
9. NUȚU Felicia - Șef Serviciu Financiar Contabilitate Bugete Tarife
10. URSACHE Gilda-Veronica - Șef Birou Contabilitate
Operatorul economic trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara de rezidenţă, să reiasă că operatorul
economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea
profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului :
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței : se va completa DUAE de către ofertanţii (inclusiv pentru
asociaţi,/subcontractanţi/terţi susţinători) participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis
de ONRC sau în cazul ofertanților străini documente echivalente emise în țara de rezidență, urmează să fie prezentate la solicitarea
autorității contractante doar de către ofertantul clasat pe locul 1 în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor
.
Obiectul principal al contractului (construcţii de clădiri) trebuie să aibă corespondent în codul CAEN autorizat din Certificatul
Constatator, potrivit dispozițiilor art. 15 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în Registrul
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Comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea
funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare. Solicitarea acestui document devine fundamentală în
contextul în care un operator economic ce nu are în obiectul de activitate autorizat, principal sau secundar, corespondent al
obiectului contractului nu se poate angaja din punct de vedere legal în derularea şi gestionarea acestuia.
In cazul unei asocieri documentul trebuie prezentat de fiecare asociat, pentru partea de contract pe care o realizează.

III.1.2) Situatia economica si financiara
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Nu
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: -

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 lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat
- ofertanţii vor face dovada că:
Au realizat în ultimii 5 ani, de la data limită de depunere a ofertelor, cel puţin un contract lucrări de construcții civile similare din
punctul de vedere al complexităţii şi/sau utilităţii. Prin lucrări similare se înţeleg lucrări de construire clădiri cuprinse cel puțin în
categoria de importanță „C – normala” conform prevederilor HG nr. 766/1997 actualizată, rezultând astfel că operatorul economic în
cauză a avut capacitatea de a gestiona construcţia unui obiectiv de investiţii similar pentru care a fost răspunzător de îndeplinirea
indicatorilor de performanţă şi calitate.
Au realizat în ultimii 5 ani, de la data limită de depunere a ofertelor, in cadrul a cel puţin un contract, lucrări de structuri metalice,
la nivelul căruia să fi executat lucrări similare cu cele care fac obiectul contractului care urmează a se atribui-execuţia unui stâlp
metalic.
La contractele declarate ca experienţă similară se vor ataşa documente suport din care trebuie să reiasă: beneficiarii, cantitatea de
lucrari, perioada şi locul executiei lucrarilor precum și dacă lucrarile au fost executate în conformitate cu normele profesionale în
domeniu si daca au fost duse la bun sfârsit (contracte/procese verbale/certificari de buna executie). Intra în categoria documentelor
reprezentand certificari de buna executie procese verbale de receptie /recomandari /documente constatatoare sau alte documente
similare în masura în care acestea sunt emise sau contrasemnate de beneficiar si furnizeaza toate informatiile solicitate pentru
demonstrarea îndeplinirii cerintei de calificare privind experienta similara.
Aceste documente vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea
criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.
Persoanele juridice straine vor prezenta contracte/certificate/documente constatatoare insotite de traducere autorizata in limba
romana.
Daca se vor prezenta ca experienta similara contracte care au ca obiect executia mai multor tipuri de lucrari, atunci ofertantul are
obligatia sa evidentieze si sa dovedeasca in mod clar in documentele reprezentand certificari de buna executie depuse, care sunt
lucrarile de natura a indeplini solicitarile din fisa de date a achizitiei.

Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art.182-183 din Legea
nr.98/2016. - Se va completa DUAE de către ofertanţii (inclusiv pentru asociaţi,/subcontractanţi/terţi susţinători) participanţi la
procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor ( la nivelul DUAE se vor preciza informaţii cum ar fi: numărul şi data
contractului invocat drept experienţă similară,valoarea, beneficiarul, data şi numărul documentului de recepţie, precum şi ponderea
şi/sau. activităţile pentru care a fost responsabil).
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE (părţi relevante din contract/proceseverbale de recepţie/recomandări/certificări/alte documente), urmează a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de
către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
In cazul asocierii, cerinta va fi îndeplinita prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, conform art.185 alin. (1)
din Legea 98/2016.
2.) Proportia de subcontractare
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze.
In cazul in care ofertantul are subcontractanti, la nivelul DUAE, va declara 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 indeplineasca efectiv. In 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 inlocuirea 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.
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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. - Se va
completa DUAE de catre subcontractantii/asociatii participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Se
solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte si acordul de asociere si/sau
acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi prezentate, la
solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii
ofertelor.

Sectiunea IV: Procedura
IV.1) Descriere
IV.1.1) Tipul procedurii
Procedura simplificata

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

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

IV.2) Informatii administrative
IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data si ora locala: 08.07.2019 15:00

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: 08.11.2019
Durata in luni: 4

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.07.2019; 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
1 . Potrivit prev. notificării ANAP nr. 245/01.09.2016 op. ec. au OBLIGATIVITATEA depunerii DUAE odată cu oferta, sub sancțiunea
respingerii acesteia din urma ca inacceptabilă, conform art.137 alin (2) lit. b) din Norme metod. aprobate prin HG 395/2016 cu modif. şi
compl. ult.. Potrivit prev.art.193 din Legea 98/2016, ANR va accepta la momentul depunerii ofertelor, DUAE, ca dovadă preliminară care
confirmă că operatorul economic în cauză îndeplinește condițiile/criteriile stipulate mai sus urmând ca înainte de atribuirea contractului,
ofertantul clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire , să prezinte documentele justificative actualizate prin care să
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demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare , în conf.cu informațiile cuprinse în DUAE, potrivit art. 196 alin. 2 din Legea nr.
98/2016. De asemenea, ANR poate solicita ofertanților să depună toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovadă a
informațiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfășurării unei proceduri de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a
asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii. DUAE se va depune, după caz, și de către subcontractant/asociat. Pentru îndeplinirea
obligației referitoare la modul de transmitere a DUAE de către operatorii economici participanți la procedurile de atribuire, aceștia vor
completa direct în SEAP, în secțiunea dedicată a procedurii de interes, DUAE-ul deja configurat de autoritatea contractantă. De asemenea,
răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare, de
către fiecare participant. Pentru cazurile în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile în care ofertantul are
subcontractanți, fiecare operator economic se va autentifica în sistem și va accesa procedura de atribuire de interes în vederea completării
DUAE în calitatea în care a fost inclus în respectiva procedură (asociat, subcontractant). Este necesar ca toți cei care trebuie să răspundă la
DUAE să fie înregistrați ca utilizatori ai sistemului.
2. Departajarea- departajarea se va face conform art. 139, alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice , cu modificarile si completarile
ulterioare : "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".
3. Pentru informatii suplimentare privind depunerea in format electronic a ofertelor in SEAP, ofertantii se pot adresa la Agentia pentru
Agenda Digitala a Romaniei (AADR), tel. 021/303.29.97, fax: 021/305.28.99, e-mail: contact@aadr.ro .

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 caii de atac sunt cele prevazute la art. 6 si art. 8 din Legea nr. 101/ 2016.

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
BIROU JURIDIC SI CONTENCIOS
Adresa: INCINTA PORT NR.1 CONSTANTA, CLADIREA ANR, ETAJ IX;; Localitatea: Constanta; Cod postal: 900900; Tara: Romania;
Telefon: +40 241616624; Fax: -E-mail: -Adresa internet: (URL) www.portal.rna.ro;

VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.06.2019

Anunt publicat: [SCN1046007/18.06.2019]
Generat la: 20.06.2019 10:22
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