
Fisa de date
Tip anunt: Anunt de participare

Tip Legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016
 
 

S-a organizat o consultare de piata: Nu
 

Sectiunea I Autoritatea contractanta
 

I.1) Denumire si adrese
Administratia Bazinala de Apa Dobrogea  Litoral 
Cod de identificare fiscala: RO 23877359; Adresa: Strada: Mircea cel Bătrân, nr. 127; Localitate: Constanta; Cod Postal: 900592; Tara:
Romania; Codul NUTS: RO223 Constanta; Adresa de e-mail: mirela.oancea@abadl-rowater.ro; Nr de telefon: +40 749190999; Fax: +40
0241673025;  Persoana  de  contact:  MIRELLA  OANCEA;  Adresa  web  a  sediului  principal  al  autoritatii/entitatii  contractante(URL)
www.rowater.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 (Website): www.e-licitatie.ro
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 25
Informatii suplimentare pot fi obtinute de la: 
adresa mentionata mai sus
Ofertele, candidaturile sau cererile de participare trebuie depuse la: 
adresa mentionata mai sus

 
I.4) Tipul autoritatii contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală

 
I.5) Activitate principala
Mediu

 

Sectiunea II Obiectul contractului
II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1 Titlu:
Proiectare si executie a lucrarilor in vederea reducerii eroziunii costiere si asigurarii unui grad corespunzator de protectie pentru LOT
6 -  in zona Costinesti; LOT 10 -  in zona Mangalia-Saturn; LOT 11 - in zona 2 MAI - din cadrul proiectului „REDUCEREA EROZIUNII
COSTIERE, FAZA II (2014-2020)”
Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta: 1404033

 
II.1.2 Cod CPV Principal:
45243000-2 Lucrari de aparare de coasta (Rev.2)

 
II.1.3 Tip de contract:
Lucrari
Proiectare si executare

 
II.1.4 Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
              Proiectarea si executia lucrarilor componente ale sistemului de protectie costiera in vederea reducerii eroziunii costiere si
asigurarii unui grad corespunzator de protectie pentru LOT 6 - Protectia si reabilitarea litoralului romanesc al Marii Negre in zona
Costinesti; LOT 10 - Protectia si reabilitarea litoralului romanesc al Marii Negre in zona Mangalia-Saturn; LOT 11 - Protectia si
reabilitarea litoralului romanesc al Marii Negre in zona 2 MAI - din cadrul „REDUCEREA EROZIUNII COSTIERE, FAZA II (2014-2020)”
Se va elabora documentatia tehnica de proiectare pentru fazele proiect tehnic si detalii de executie, se vor executa studiile tehnice
necesare definirii solutiei/schemei de amenajare, verificare tehnica, asistenta tehnica si se vor executa lucrarile proiectate conform
cerintelor din Caietul de Sarcini pe fiecare lot.
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Studii tehnice necesare in definirea solutiilor tehnice/schemelor de amenajare/proiectului tehnic:
-   Studii topo-batimetrice;
-   Studii geotehnice si geologice;
-   Studii sedimentologice;
-   Studii geomorfologice;
-   Studii seismice;
-   Studii climatice;
-   Modelare numerica hidrodinamica costiera de larg si in apropierea liniei tarmului;
-   Modelare fizica;
Se vor executa lucrari de innisipari artificiala a plajelor si lucrari de demolare/constructie/reabilitare a structurilor costiere (pentru
toate loturile), in detaliu, dupa cum urmeaza:
Lucrarile prevazute in Lot 6, lot ce presupune proiectarea si executia obiectelor din schema de amenajare pe o lungime de litoral de
cca 2550m;
•   Demolare structuri costiere existente;
•   Extindere/construire structuri costiere existente;
•   Lucrari de innisipare a plajei;
Lucrarile prevazute in Lot 10, lot ce presupune proiectarea si executia obiectelor din schema de amenajare pe o lungime de litoral
de cca 2500m;
•   Demolare structuri costiere existente;
•   Construire structuri costiere noi;
•   Lucrari de innisipare a plajei;
Lucrarile prevazute in Lot 11, lot ce presupune proiectarea si executia obiectelor din schema de amenajare pe o lungime de litoral
de cca 1650m;
•   Demolare structuri costiere existente;
•   Construire structuri costiere noi;
•   Lucrari de innisipare a plajei;
Numarul de zile până la care Operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor /
candidaturilor este de 25 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare in a 11-a zi
inainte  de data limita de depunere a ofertelor

 
II.1.5) Valoarea totala estimata:
Valoarea estimata fara TVA : 941569084,70 ; Moneda: RON

 
Alte valori:

 
Alte valori:

 
II.1.6) Impartire in loturi:
Da
Ofertele trebuie depuse pentru: Numarul maxim de loturi
Numarul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant 3

 
II.2 Descriere

II.2.1 - Denumire lot
6 - LOT 6 - Protectia si reabilitarea litoralului romanesc al Marii Negre in zona Costinesti;

 
II.2.2 Coduri CPV
Cod CPV Principal: Lucrari de aparare de coasta (Rev.2)
Coduri CPV secundare:

71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
71335000-5 Studii tehnice (Rev.2)
71328000-3 Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2)

 
II.2.3 Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare:
Costinesti, jud.Constanta
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II.2.4 Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Proiectarea si executia lucrarilor componente ale sistemului de protectie costiera in vederea reducerii eroziunii costiere si asigurarii
unui grad corespunzator de protectie pentru LOT 6 - Protectia si reabilitarea litoralului romanesc al Marii Negre in zona Costinesti –
din cadrul „Reducerea eroziunii costiere, faza II (2014-2020)”;Se va elabora documentatia tehnica de proiectare pentru fazele proiect
tehnic si detalii de executie, se vor executa studiile tehnice necesare definirii solutiei/schemei de amenajare, verificare tehnica,
asistenta tehnica si se vor executa lucrarile proiectate conform cerintelor din Caietul de Sarcini pe fiecare lot.
Studii tehnice necesare in definirea solutiilor tehnice/schemelor de amenajare/proiectului tehnic:
-   Studii topo-batimetrice;
-   Studii geotehnice si geologice;
-   Studii sedimentologice;
-   Studii geomorfologice;
-   Studii seismice;
-   Studii climatice;
-   Modelare numerica hidrodinamica costiera de larg si in apropierea liniei tarmului;
-   Modelare fizica;
Se vor executa lucrari de innisipari artificiala a plajelor si lucrari de demolare/constructie/reabilitare a structurilor costiere (pentru
toate loturile), in detaliu, dupa cum urmeaza:
Lucrarile prevazute in Lot 6, lot ce presupune proiectarea si executia obiectelor din schema de amenajare pe o lungime de litoral de
cca 2550m;
•   Demolare structuri costiere existente;
•   Extindere/construire structuri costiere existente;
•   Lucrari de innisipare a plajei;
Numarul de zile până la care Operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor /
candidaturilor este de 25 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare in a 11-a zi
inainte  de data limita de depunere a ofertelor

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

 
 

Denumire factor evaluare Descriere Pondere

Pretul ofertei Componenta financiara 45%
Punctaj maxim factor: 45

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.

experienta profesionala specifica a
personalului desemnat pentru
executarea contractului

Se vor contabiliza toate contractele
de experienta similara specifica
prezentate în mod complet de
fiecare ofertant pentru
reprezentantul antreprenorului
(lider de echipa). Contractele de
experienta specifica sunt
numarate/contabilizate in vederea
aplicarii algoritmului de calcul in
corelare cu cerinta descrisa la cap
10.1 Experti principali din cadrul
Caietului de Sarcini.

5%
Punctaj maxim factor: 5

Algoritm de calcul: Demonstrarea experientei specifice în calitate de Reprezentant Antreprenor/ Lider de
echipa/ Manager proiect/ Coordonator proiect / Sef proiect, pentru o perioada de minim 3 ani in contracte de
tip proiectare si executie de lucrari in mediul marin/ costier/ portuar, privind combaterea fenomenului de
eroziune marina - se acorda 1 punct;

Demonstrarea experientei specifice în calitate de Reprezentant Antreprenor/ Lider de echipa/ Manager proiect/
Coordonator proiect / Sef proiect, pentru o perioada de minim 4 ani in proiecte/contracte de tip proiectare si
executie de lucrari in mediul marin/ costier/ portuar, privind combaterea fenomenului de eroziune marina - se
acorda 3 puncte;

Demonstrarea experientei specifice în calitate de Reprezentant Antreprenor/ Lider de echipa/ Manager proiect/
Coordonator proiect / Sef proiect, pentru o perioada de minim 5 ani in proiecte/contracte de tip proiectare si
executie de lucrari in mediul marin/ costier/ portuar, privind combaterea fenomenului de eroziune marina se
acorda -5 puncte;
Se va puncta experienta specifica suplimentara fata de cerinta minima din caietul de sarcini.
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experienta profesionala specifica a
personalului desemnat pentru
executarea contractului

Se vor contabiliza toate contractele
de experienta similara specifica
prezentate în mod complet de
fiecare ofertant pentru fiecare
coordonator proiectare Contractele
de experienta specifica sunt
numarate/contabilizate in vederea
aplicarii algoritmului de calcul in
corelare cu cerinta descrisa la cap
10.1 Experti principali din cadrul
Caietului de Sarcini.

5%
Punctaj maxim factor: 5

Algoritm de calcul: Demonstrarea experientei specifice în calitate de Coordonator proiectare, pentru o perioada
de peste 3 ani in contracte in mediul marin/ costier/ portuar privind combaterea fenomenului de eroziune
marina, - se acorda 1 punct;
Demonstrarea experientei specifice în calitate de Coordonator proiectare, pentru o perioada de peste 4 ani in
contracte in mediul marin/ costier/ portuar privind combaterea fenomenului de eroziune marina,  - se acorda 3
puncte;
Demonstrarea experientei specifice în calitate de Coordonator proiectare, pentru o perioada de peste 5 ani in
contracte in mediul marin/ costier/ portuar privind combaterea fenomenului de eroziune marina, - se acorda 5
puncte;
Se va puncta experienta specifica suplimentara fata de cerinta minima din caietul de sarcini.

experienta profesionala specifica a
personalului desemnat pentru
executarea contractului

Se vor contabiliza toate contractele
de experienta similara specifica
prezentate în mod complet de
fiecare ofertant pentru expert
modelare hidraulica / numerica.
Contractele de experienta specifica
sunt numarate/contabilizate in
vederea aplicarii algoritmului de
calcul in corelare cu cerinta
descrisa la cap 10.1 Experti
principali din cadrul Caietului de
Sarcini.

5%
Punctaj maxim factor: 5

Algoritm de calcul: Demonstrarea experientei specifice în calitate de Expert modelare hidraulica / numerica,
pentru o perioada de peste 3 ani in contracte in mediul marin/ costier/ portuar privind combaterea fenomenului
de eroziune marina, - se acorda 1 punct;
Demonstrarea experientei specifice în calitate de Expert modelare hidraulica / numerica, pentru o perioada de
peste 4 ani in contracte in mediul marin/ costier/ portuar privind combaterea fenomenului de eroziune marina,
- se acorda 3 puncte;
Demonstrarea experientei specifice în calitate de Expert modelare hidraulica / numerica, pentru o perioada de
peste 5 ani in contracte in mediul marin/ costier/ portuar privind combaterea fenomenului de eroziune marina,
- se acorda 5 puncte;
Se va puncta experienta specifica suplimentara fata de cerinta minima din caietul de sarcini.

experienta profesionala specifica a
personalului desemnat pentru
executarea contractului

Se vor contabiliza toate contractele
de experienta similara specifica
prezentate în mod complet de
fiecare ofertant pentru expert
modelare fizica. Contractele de
experienta specifica sunt
numarate/contabilizate in vederea
aplicarii algoritmului de calcul in
corelare cu cerinta descrisa la cap
10.1 Experti principali din cadrul
Caietului de Sarcini.

5%
Punctaj maxim factor: 5

Algoritm de calcul: Demonstrarea experientei specifice în calitate de Expert modelare fizica, pentru o perioada
de peste 3 ani in contracte in mediul marin/ costier/ portuar privind combaterea fenomenului de eroziune
marina, - se acorda 1 punct;
Demonstrarea experientei specifice în calitate de Expert modelare fizica, pentru o perioada de peste 4 ani in
contracte in mediul marin/ costier/ portuar privind combaterea fenomenului de eroziune marina, - se acorda 3
puncte;
Demonstrarea experientei specifice în calitate de Expert modelare fizica, pentru o perioada de peste 5 ani in
contracte in mediul marin/ costier/ portuar privind combaterea fenomenului de eroziune marina, - se acorda 5
puncte;
Se va puncta experienta specifica suplimentara fata de cerinta minima din caietul de sarcini.

experienta profesionala specifica a
personalului desemnat pentru
executarea contractului

Se vor contabiliza toate contractele
de experienta similara specifica
prezentate în mod complet de
fiecare ofertant pentru expert
geotehnica. Contractele de
experienta specifica sunt
numarate/contabilizate in vederea
aplicarii algoritmului de calcul in
corelare cu cerinta descrisa la cap
10.1 Experti principali din cadrul
Caietului de Sarcini.

5%
Punctaj maxim factor: 5
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Algoritm de calcul: Demonstrarea experientei specifice în calitate de Expert geotehnica pentru o perioada de
peste 3 ani in contracte in mediul marin/ costier/ portuar, privind combaterea fenomenului de eroziune marina
- se acorda 1 punct;
Demonstrarea experientei specifice în calitate de Expert geotehnica pentru o perioada de peste 4 ani in
contracte in mediul marin/ costier/ portuar, privind combaterea fenomenului de eroziune marina -se acorda 3
puncte;
Demonstrarea experientei specifice în calitate de Expert geotehnica pentru o perioada de peste 5 ani in
contracte in mediul marin/ costier/ portuar, privind combaterea fenomenului de eroziune marina - se acorda 5
puncte;
Se va puncta experienta specifica suplimentara fata de cerinta minima din caietul de sarcini.

Garantia oferita lucrarilor executate
suplimentar fata de perioada de
garantie (ani)

Autoritatea Contractanta acorda
punctaj pentru ofertele care vor
prezenta o perioada de garantie
suplimentara fata de perioada
obligatorie de notificare a
defectelor.

15%
Punctaj maxim factor: 15

Algoritm de calcul: Pentru o Garantie oferita lucrarilor executate suplimentar, fata de perioada obligatorie de
notificare a defectelor, mai mica de 1 an se acorda 0 puncte.
Pentru o garantie oferita lucrarilor executate de 1 an, suplimentar fata de perioada obligatorie de notificare a
defectelor,  se acorda 1.5 punct.
Pentru o garantie oferita lucrarilor executate de 2 ani suplimentar fata de perioada obligatorie de notificare a
defectelor,   se acorda 3 puncte.
Pentru o garantie oferita lucrarilor executate de 3 ani suplimentar fata de perioada obligatorie de notificare a
defectelor,   se acorda 4.5 puncte.
Pentru o garantie oferita lucrarilor executate de 4 ani suplimentar fata de perioada obligatorie de notificare a
defectelor,  se acorda 6 puncte.
Pentru o garantie oferita lucrarilor executate de 5 ani suplimentar fata de perioada obligatorie de notificare a
defectelor,   se acorda 7.5 puncte.
Pentru o garantie oferita lucrarilor executate de 6 ani  suplimentar fata de perioada obligatorie de notificare a
defectelor,  se acorda 9 puncte.
Pentru o garantie oferita lucrarilor executate de 7 ani suplimentar fata de perioada obligatorie de notificare a
defectelor,  se acorda 10.5 puncte.
Pentru o garantie oferita lucrarilor executate de 8 ani suplimentar fata de perioada obligatorie de notificare a
defectelor,  se acorda 12 puncte.
Pentru o garantie oferita lucrarilor executate de 9 ani suplimentar fata de perioada obligatorie de notificare a
defectelor,  se acorda 13.5 puncte.
Pentru o Garantie oferita lucrarilor executate suplimentar fata de perioada de perioada obligatorie de notificare
a defectelor de peste 10 ani, se acorda 15 puncte.
Nota: Perioada obligatorie de de notificare a defectelor este de 36 luni. Oferta cu perioada de garantie sub 36
luni va fi declarata neconforma. Perioada de garantie oferita lucrarilor executate suplimentar fata de perioada
de garantie va fi exprimata in „ani”.

Rezistenta/ stabilitatea structurilor
costiere in urma conditiei de
proiectare pentru Starea Limita de
Serviciu (PotR)

Autoritatea Contractanta acorda
punctaj pentru ofertantii care isi
asuma obtinerea unei proiectari,
justificata prin etape de simulare
/modelare numerica si fizica,
respectiv prin punerea in opera de
calitate superioara in conformitate
cu rezultatele proiectarii, prin
procentul cel mai mic de elemente
dislocate din stratul de armura
pentru Starea Limita de Serviciu.
Autoritatea Contractanta va
valida/aproba proiectul tehnic al
viitorului Antreprenor in raport cu
cele asumate in faza de ofertare, cu
privire la procentul de elemente
dislocate din stratul de armura.
Factorul de evaluare "Rezistenta/
stabilitatea structurilor costiere in
urma conditiei de proiectare
pentru Starea Limita de Serviciu" va
fi calculat procentual in raport cu
ofertantul care isi asuma procentul
cel mai mic de elemente dislocate
din componenta armurii la SLS.
Autoritatea Contractanta, prin
Comisia de evaluare va acorda
punctajul pe baza algoritmului de
calcul.

10%
Punctaj maxim factor: 10
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II.2.6 Valoarea totala estimata
Valoarea estimata fara TVA : 391183150,62; Moneda: RON

 
Alte valori:
Valoarea garantiei de participare: 3900000 - RON (0,9970%)

 
II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii
Durata in luni: 72; Durata in zile : -
Contractul se reinnoieste: Nu

 
II.2.10 Informatii privind variantele

Algoritm de calcul: Pentru oferta cu procentul asumat de elemente deplasate din componenta armurii, mai mic
sau egal cu 1% se va acorda punctajul maxim alocat acestui factor de evaluare, respectiv 10 puncte;
b) pentru oferta cu alt procent de elemente deplasate din componenta armurii, decat cel prezentat la litera a),
punctajul se va acorda dupa cum urmeaza:
PotR n= (procent minim / procent oferta n) x 10 puncte
Pentru calcularea punctajului ofertelor ce au procentul asumat de elemente deplasate din componenta armurii
mai mare decat cel al ofertei avand procentum minim determinat, se va lua ca referinta valoarea stabilita pentru
care se acorda punctajul maxim respectiv 1%.

Ofertele ce vor propune un procent egal sau mai mare de 5% (cinci procente) elemente dislocate din
componenta armurii vor fi considerate neconforme.
Se mentioneaza faptul ca procentul maxim acceptat este pana la valoarea de 5% si nu egal cu 5% (procent <5%
de elemente deplasate), procent stabilit in conformitate cu cerintele minime de proiectare, respectiv cu
prevederile cap. 5 Physical processes and design tools, CIRIA.
Ofertele care vor propune un procent mai mare sau egal cu cinci vor fi declarate neconforme, avand in vedere
specificatia minima din Caietul de Sarcini: “Starea Limita de Serviciu pentru straturile de armura (mantaua de
protectie) este definita de un procent <5% de elemente deplasate din componenta armurii si Starea Limita
Ultima este definita de expunerea stratului filtru.”
La data prezentarii ofertei, Ofertantul va argumenta si prezenta argumente tehnice in sustinerea respectarii
procentului de elemente deplasate din componenta structurilor ofertat, in cadrul sectiunii de modelare
numerica.

Deversarea valului in urma
conditiei de proiectare pentru
Starea Limita de Serviciu (PotD)

Autoritatea Contractanta acorda
punctaj pentru ofertantii care isi
asuma obtinerea unei proiectari,
justificata prin etape de simulare /
modelare numerica si fizica,
respectiv punerea in opera de
calitate superioara in conformitate
cu rezultatele proiectarii, prin
valoarea debitului de deversare a
valului.
Autoritatea Contractanta va
valida/aproba proiectul tehnic al
viitorului Antreprenor in raport cu
cele asumate in faza de ofertare, cu
privire la valoarea debitului de
deversare a valului.
Factorul de evaluare "Deversarea
valului in urma conditiei de
proiectare pentru Starea Limita de
Serviciu" va fi calculat procentual in
raport cu ofertantul care isi asuma
debitul de deversare a valului cel
mai mic la SLS. Autoritatea
Contractanta, prin Comisia de
Evaluare va acorda punctajul pe
baza algoritmului de calcul.

5%
Punctaj maxim factor: 5

Algoritm de calcul: Pentru oferta cu debitul asumat de deversare mai mic sau egal cu 5 l/s/m se va acorda
punctajul maxim alocat acestui factor de evaluare, respectiv 5 puncte;
b) pentru oferta cu alt debit asumat de deversare decat cel prezentat la litera a), punctajul se va acorda dupa
cum urmeaza:
PotD n= (debit minim / debit oferta n) x 5 puncte
Pentru calcularea punctajului ofertelor ce au debit asumat de deversare mai mare decat cel al ofertei avand
debitul minim determinat, se va lua ca referinta valoarea stabilita pentru care se acorda punctajul maxim
respectiv 5 l/s/m.

Ofertele ce vor propune un debit egal sau mai mare de 50l/m/s vor fi considerate neconforme.
Se mentioneaza faptul ca debitul maxim acceptat este pana la valoarea de 50 l/s/m, si nu egal sau mai mare cu
50l/s/m, debit stabilit in conformitate cu Conditiile minime de Proiectare din caietul de sarcini si respectand
prevederile cap. 5 Physical processes and design tools, CIRIA.
Ofertele care vor propune un debit egal sau mai mare cu valoarea de 50 l/s/m vor fi declarate neconforme,
avand in vedere specificatia minima din Caietul de Sarcini: “Deversarea valului trebuie sa fie <0.1 l/s/m pentru
Starea de Exploatare, <50 l/s/m pentru Starea limita de Serviciu si <200 l/s/m pentru Starea Limita Ultima.”.
La data prezentarii ofertei, Ofertantul va argumenta si prezenta argumente tehnice in sustinerea respectarii
valorii debitului ofertat, in cadrul sectiunii de modelare numerica.

Punctaj maxim total: 100
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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 de finantare : Program / Proiect
Program/Proiect: Programul Operational Infrastructura Mare - POIM

 
 

II.2.1 - Denumire lot
10 - LOT 10 - Protectia si reabilitarea litoralului romanesc al Marii Negre in zona Mangalia-Saturn

 
II.2.2 Coduri CPV
Cod CPV Principal: Lucrari de aparare de coasta (Rev.2)
Coduri CPV secundare:

71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
71335000-5 Studii tehnice (Rev.2)
71328000-3 Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2)

 
II.2.3 Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare:
Mangalia-Saturn, jud.Constanta

 
II.2.4 Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Se va elabora documentatia tehnica de proiectare pentru fazele proiect tehnic si detalii de executie, se vor executa studiile tehnice
necesare definirii solutiei/schemei de amenajare, verificare tehnica, asistenta tehnica si se vor executa lucrarile proiectate conform
cerintelor din Caietul de Sarcini pe fiecare lot.
Studii tehnice necesare in definirea solutiilor tehnice/schemelor de amenajare/proiectului tehnic:
-   Studii topo-batimetrice;
-   Studii geotehnice si geologice;
-   Studii sedimentologice;
-   Studii geomorfologice;
-   Studii seismice;
-   Studii climatice;
-   Modelare numerica hidrodinamica costiera de larg si in apropierea liniei tarmului;
-   Modelare fizica;
Se vor executa lucrari de innisipari artificiala a plajelor si lucrari de demolare/constructie/reabilitare a structurilor costiere (pentru
toate loturile), in detaliu, dupa cum urmeaza:
 
Lucrarile prevazute in Lot 10, lot ce presupune proiectarea si executia obiectelor din schema de amenajare pe o lungime de litoral
de cca 2500m;
•   Demolare structuri costiere existente;
•   Construire structuri costiere noi;
•   Lucrari de innisipare a plajei;

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

 
 

Denumire factor evaluare Descriere Pondere

Pretul ofertei Componenta financiara 45%
Punctaj maxim factor: 45
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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.

experienta profesionala specifica a
personalului desemnat pentru
executarea contractului

Se vor contabiliza toate contractele
de experienta similara specifica
prezentate în mod complet de
fiecare ofertant pentru
reprezentantul antreprenorului
(lider de echipa). Contractele de
experienta specifica sunt
numarate/contabilizate in vederea
aplicarii algoritmului de calcul in
corelare cu cerinta descrisa la cap
10.1 Experti principali din cadrul
Caietului de Sarcini.

5%
Punctaj maxim factor: 5

Algoritm de calcul: Demonstrarea experientei specifice în calitate de Reprezentant Antreprenor/ Lider de
echipa/ Manager proiect/ Coordonator proiect / Sef proiect, pentru o perioada de minim 3 ani in contracte de
tip proiectare si executie de lucrari in mediul marin/ costier/ portuar, privind combaterea fenomenului de
eroziune marina - se acorda 1 punct;

Demonstrarea experientei specifice în calitate de Reprezentant Antreprenor/ Lider de echipa/ Manager proiect/
Coordonator proiect / Sef proiect, pentru o perioada de minim 4 ani in proiecte/contracte de tip proiectare si
executie de lucrari in mediul marin/ costier/ portuar, privind combaterea fenomenului de eroziune marina - se
acorda 3 puncte;

Demonstrarea experientei specifice în calitate de Reprezentant Antreprenor/ Lider de echipa/ Manager proiect/
Coordonator proiect / Sef proiect, pentru o perioada de minim 5 ani in proiecte/contracte de tip proiectare si
executie de lucrari in mediul marin/ costier/ portuar, privind combaterea fenomenului de eroziune marina se
acorda -5 puncte;
Se va puncta experienta specifica suplimentara fata de cerinta minima din caietul de sarcini.

experienta profesionala specifica a
personalului desemnat pentru
executarea contractului

Se vor contabiliza toate contractele
de experienta similara specifica
prezentate în mod complet de
fiecare ofertant pentru
coordonator proiectare.
Contractele de experienta specifica
sunt numarate/contabilizate in
vederea aplicarii algoritmului de
calcul in corelare cu cerinta
descrisa la cap 10.1 Experti
principali din cadrul Caietului de
Sarcini.

5%
Punctaj maxim factor: 5

Algoritm de calcul: Demonstrarea experientei specifice în calitate de Coordonator proiectare, pentru o perioada
de peste 3 ani in contracte in mediul marin/ costier/ portuar privind combaterea fenomenului de eroziune
marina, - se acorda 1 punct;
Demonstrarea experientei specifice în calitate de Coordonator proiectare, pentru o perioada de peste 4 ani in
contracte in mediul marin/ costier/ portuar privind combaterea fenomenului de eroziune marina,  - se acorda 3
puncte;
Demonstrarea experientei specifice în calitate de Coordonator proiectare, pentru o perioada de peste 5 ani in
contracte in mediul marin/ costier/ portuar privind combaterea fenomenului de eroziune marina, - se acorda 5
puncte;
Se va puncta experienta specifica suplimentara fata de cerinta minima din caietul de sarcini.

experienta profesionala specifica a
personalului desemnat pentru
executarea contractului

Se vor contabiliza toate contractele
de experienta similara specifica
prezentate în mod complet de
fiecare ofertant pentru expert
modelare hidraulica / numerica.
Contractele de experienta specifica
sunt numarate/contabilizate in
vederea aplicarii algoritmului de
calcul in corelare cu cerinta
descrisa la cap 10.1 Experti
principali din cadrul Caietului de
Sarcini.

5%
Punctaj maxim factor: 5

Algoritm de calcul: Demonstrarea experientei specifice în calitate de Expert modelare hidraulica / numerica,
pentru o perioada de peste 3 ani in contracte in mediul marin/ costier/ portuar privind combaterea fenomenului
de eroziune marina, - se acorda 1 punct;
Demonstrarea experientei specifice în calitate de Expert modelare hidraulica / numerica, pentru o perioada de
peste 4 ani in contracte in mediul marin/ costier/ portuar privind combaterea fenomenului de eroziune marina,
- se acorda 3 puncte;
Demonstrarea experientei specifice în calitate de Expert modelare hidraulica / numerica, pentru o perioada de
peste 5 ani in contracte in mediul marin/ costier/ portuar privind combaterea fenomenului de eroziune marina,
- se acorda 5 puncte;
Se va puncta experienta specifica suplimentara fata de cerinta minima din caietul de sarcini.
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experienta profesionala specifica a
personalului desemnat pentru
executarea contractului

Se vor contabiliza toate contractele
de experienta similara specifica
prezentate în mod complet de
fiecare ofertant pentru expert
modelare fizica. Contractele de
experienta specifica sunt
numarate/contabilizate in vederea
aplicarii algoritmului de calcul in
corelare cu cerinta descrisa la cap
10.1 Experti principali din cadrul
Caietului de Sarcini.

5%
Punctaj maxim factor: 5

Algoritm de calcul: Demonstrarea experientei specifice în calitate de Expert modelare fizica, pentru o perioada
de peste 3 ani in contracte in mediul marin/ costier/ portuar privind combaterea fenomenului de eroziune
marina, - se acorda 1 punct;
Demonstrarea experientei specifice în calitate de Expert modelare fizica, pentru o perioada de peste 4 ani in
contracte in mediul marin/ costier/ portuar privind combaterea fenomenului de eroziune marina, - se acorda 3
puncte;
Demonstrarea experientei specifice în calitate de Expert modelare fizica, pentru o perioada de peste 5 ani in
contracte in mediul marin/ costier/ portuar privind combaterea fenomenului de eroziune marina, - se acorda 5
puncte;
Se va puncta experienta specifica suplimentara fata de cerinta minima din caietul de sarcini.

experienta profesionala specifica a
personalului desemnat pentru
executarea contractului

Se vor contabiliza toate contractele
de experienta similara specifica
prezentate în mod complet de
fiecare ofertant pentru  expert
geotehnica. Contractele de
experienta specifica sunt
numarate/contabilizate in vederea
aplicarii algoritmului de calcul in
corelare cu cerinta descrisa la cap
10.1 Experti principali din cadrul
Caietului de Sarcini.

5%
Punctaj maxim factor: 5

Algoritm de calcul: Demonstrarea experientei specifice în calitate de Expert geotehnica pentru o perioada de
peste 3 ani in contracte in mediul marin/ costier/ portuar, privind combaterea fenomenului de eroziune marina
- se acorda 1 punct;
Demonstrarea experientei specifice în calitate de Expert geotehnica pentru o perioada de peste 4 ani in
contracte in mediul marin/ costier/ portuar, privind combaterea fenomenului de eroziune marina -se acorda 3
puncte;
Demonstrarea experientei specifice în calitate de Expert geotehnica pentru o perioada de peste 5 ani in
contracte in mediul marin/ costier/ portuar, privind combaterea fenomenului de eroziune marina - se acorda 5
puncte;
Se va puncta experienta specifica suplimentara fata de cerinta minima din caietul de sarcini.

Garantia oferita lucrarilor executate
suplimentar fata de perioada de
garantie (ani)

Autoritatea Contractanta acorda
punctaj pentru ofertele care vor
prezenta o perioada de garantie
suplimentara fata de perioada
obligatorie de notificare a
defectelor.

15%
Punctaj maxim factor: 15

Algoritm de calcul: Pentru o Garantie oferita lucrarilor executate suplimentar, fata de perioada obligatorie de
notificare a defectelor, mai mica de 1 an se acorda 0 puncte.
Pentru o garantie oferita lucrarilor executate de 1 an, suplimentar fata de perioada obligatorie de notificare a
defectelor,  se acorda 1.5 punct.
Pentru o garantie oferita lucrarilor executate de 2 ani suplimentar fata de perioada obligatorie de notificare a
defectelor,   se acorda 3 puncte.
Pentru o garantie oferita lucrarilor executate de 3 ani suplimentar fata de perioada obligatorie de notificare a
defectelor,   se acorda 4.5 puncte.
Pentru o garantie oferita lucrarilor executate de 4 ani suplimentar fata de perioada obligatorie de notificare a
defectelor,  se acorda 6 puncte.
Pentru o garantie oferita lucrarilor executate de 5 ani suplimentar fata de perioada obligatorie de notificare a
defectelor,   se acorda 7.5 puncte.
Pentru o garantie oferita lucrarilor executate de 6 ani  suplimentar fata de perioada obligatorie de notificare a
defectelor,  se acorda 9 puncte.
Pentru o garantie oferita lucrarilor executate de 7 ani suplimentar fata de perioada obligatorie de notificare a
defectelor,  se acorda 10.5 puncte.
Pentru o garantie oferita lucrarilor executate de 8 ani suplimentar fata de perioada obligatorie de notificare a
defectelor,  se acorda 12 puncte.
Pentru o garantie oferita lucrarilor executate de 9 ani suplimentar fata de perioada obligatorie de notificare a
defectelor,  se acorda 13.5 puncte.
Pentru o Garantie oferita lucrarilor executate suplimentar fata de perioada de perioada obligatorie de notificare
a defectelor de peste 10 ani, se acorda 15 puncte.
Nota: Perioada obligatorie de de notificare a defectelor este de 36 luni. Oferta cu perioada de garantie sub 36
luni va fi declarata neconforma. Perioada de garantie oferita lucrarilor executate suplimentar fata de perioada
de garantie va fi exprimata in „ani”.
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Rezistenta/ stabilitatea structurilor
costiere in urma conditiei de
proiectare pentru Starea Limita de
Serviciu (PotR)

Autoritatea Contractanta acorda
punctaj pentru ofertantii care isi
asuma obtinerea unei proiectari,
justificata prin etape de simulare
/modelare numerica si fizica,
respectiv prin punerea in opera de
calitate superioara in conformitate
cu rezultatele proiectarii, prin
procentul cel mai mic de elemente
dislocate din stratul de armura
pentru Starea Limita de Serviciu.
Factorul de evaluare "Rezistenta/
stabilitatea structurilor costiere in
urma conditiei de proiectare
pentru Starea Limita de Serviciu" va
fi calculat procentual in raport cu
ofertantul care isi asuma procentul
cel mai mic de elemente dislocate
din componenta armurii la SLS.
Autoritatea Contractanta, prin
Comisia de evaluare va acorda
punctajul pe baza algoritmului de
calcul.
Punctajul tehnic (Pot) maxim ce
poate fi acordat unei propuneri
tehnice este de 10 puncte, puncte
ce corespund cu 10% din punctajul
maxim de 100%.

10%
Punctaj maxim factor: 10

Algoritm de calcul: Pentru oferta cu procentul asumat de elemente deplasate din componenta armurii, mai mic
sau egal cu 1% se va acorda punctajul maxim alocat acestui factor de evaluare, respectiv 10 puncte;
b) pentru oferta cu alt procent de elemente deplasate din componenta armurii, decat cel prezentat la litera a),
punctajul se va acorda dupa cum urmeaza:
PotR n= (procent minim / procent oferta n) x 10 puncte
Pentru calcularea punctajului ofertelor ce au procentul asumat de elemente deplasate din componenta armurii
mai mare decat cel al ofertei avand procentum minim determinat, se va lua ca referinta valoarea stabilita pentru
care se acorda punctajul maxim respectiv 1%.

Ofertele ce vor propune un procent egal sau mai mare de 5% (cinci procente) elemente dislocate din
componenta armurii vor fi considerate neconforme.
Se mentioneaza faptul ca procentul maxim acceptat este pana la valoarea de 5% si nu egal cu 5% (procent <5%
de elemente deplasate), procent stabilit in conformitate cu cerintele minime de proiectare, respectiv cu
prevederile cap. 5 Physical processes and design tools, CIRIA.
Ofertele care vor propune un procent mai mare sau egal cu cinci vor fi declarate neconforme, avand in vedere
specificatia minima din Caietul de Sarcini: “Starea Limita de Serviciu pentru straturile de armura (mantaua de
protectie) este definita de un procent <5% de elemente deplasate din componenta armurii si Starea Limita
Ultima este definita de expunerea stratului filtru.”
La data prezentarii ofertei, Ofertantul va argumenta si prezenta argumente tehnice in sustinerea respectarii
procentului de elemente deplasate din componenta structurilor ofertat, in cadrul sectiunii de modelare
numerica.

Deversarea valului in urma
conditiei de proiectare pentru
Starea Limita de Serviciu

Autoritatea Contractanta acorda
punctaj pentru ofertantii care isi
asuma obtinerea unei proiectari,
justificata prin etape de simulare /
modelare numerica si fizica,
respectiv punerea in opera de
calitate superioara in conformitate
cu rezultatele proiectarii, prin
valoarea debitului de deversare a
valului. Factorul de evaluare
"Deversarea valului in urma
conditiei de proiectare pentru
Starea Limita de Serviciu" va fi
calculat procentual in raport cu
ofertantul care isi asuma debitul de
deversare a valului cel mai mic la
SLS. Autoritatea Contractanta, prin
Comisia de Evaluare va acorda
punctajul pe baza algoritmului de
calcul.
Punctajul tehnic (PotD) maxim ce
poate fi acordat unei propuneri
tehnice este de 5 puncte, puncte ce
corespund cu 5% din punctajul
maxim de 100%.

5%
Punctaj maxim factor: 5
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II.2.6 Valoarea totala estimata
Valoarea estimata fara TVA : 357654769,20; Moneda: RON

 
Alte valori:
Valoarea garantiei de participare: 3570000 - RON (0,9982%)

 
II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii
Durata in luni: 66; Durata in zile : -
Contractul se reinnoieste: Nu

 
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 de finantare : Program / Proiect
Program/Proiect: Programul Operational Infrastructura Mare - POIM

 
 

II.2.1 - Denumire lot
11 - LOT 11 - Protectia si reabilitarea litoralului romanesc al Marii Negre in zona 2 MAI

 
II.2.2 Coduri CPV
Cod CPV Principal: Lucrari de aparare de coasta (Rev.2)
Coduri CPV secundare:

71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
71328000-3 Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2)
71335000-5 Studii tehnice (Rev.2)

 
II.2.3 Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare:
2 Mai, jud.Constanta

 
II.2.4 Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Se va elabora documentatia tehnica de proiectare pentru fazele proiect tehnic si detalii de executie, se vor executa studiile tehnice
necesare definirii solutiei/schemei de amenajare, verificare tehnica, asistenta tehnica si se vor executa lucrarile proiectate conform

Algoritm de calcul: Pentru oferta cu debitul asumat de deversare mai mic sau egal cu 5 l/s/m se va acorda
punctajul maxim alocat acestui factor de evaluare, respectiv 5 puncte;
b) pentru oferta cu alt debit asumat de deversare decat cel prezentat la litera a), punctajul se va acorda dupa
cum urmeaza:
PotD n= (debit minim / debit oferta n) x 5 puncte
Pentru calcularea punctajului ofertelor ce au debit asumat de deversare mai mare decat cel al ofertei avand
debitul minim determinat, se va lua ca referinta valoarea stabilita pentru care se acorda punctajul maxim
respectiv 5 l/s/m.

Ofertele ce vor propune un debit egal sau mai mare de 50l/m/s vor fi considerate neconforme.
Se mentioneaza faptul ca debitul maxim acceptat este pana la valoarea de 50 l/s/m, si nu egal sau mai mare cu
50l/s/m, debit stabilit in conformitate cu Conditiile minime de Proiectare din caietul de sarcini si respectand
prevederile cap. 5 Physical processes and design tools, CIRIA.
Ofertele care vor propune un debit egal sau mai mare cu valoarea de 50 l/s/m vor fi declarate neconforme,
avand in vedere specificatia minima din Caietul de Sarcini: “Deversarea valului trebuie sa fie <0.1 l/s/m pentru
Starea de Exploatare, <50 l/s/m pentru Starea limita de Serviciu si <200 l/s/m pentru Starea Limita Ultima.”.
La data prezentarii ofertei, Ofertantul va argumenta si prezenta argumente tehnice in sustinerea respectarii
valorii debitului ofertat, in cadrul sectiunii de modelare numerica.

Punctaj maxim total: 100
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cerintelor din Caietul de Sarcini pe fiecare lot.
Studii tehnice necesare in definirea solutiilor tehnice/schemelor de amenajare/proiectului tehnic:
-   Studii topo-batimetrice;
-   Studii geotehnice si geologice;
-   Studii sedimentologice;
-   Studii geomorfologice;
-   Studii seismice;
-   Studii climatice;
-   Modelare numerica hidrodinamica costiera de larg si in apropierea liniei tarmului;
-   Modelare fizica;
Se vor executa lucrari de innisipari artificiala a plajelor si lucrari de demolare/constructie/reabilitare a structurilor costiere (pentru
toate loturile), in detaliu, dupa cum urmeaza:
 
Lucrarile prevazute in Lot 11, lot ce presupune proiectarea si executia obiectelor din schema de amenajare pe o lungime de litoral
de cca 1650m;
•   Demolare structuri costiere existente;
•   Construire structuri costiere noi;
•   Lucrari de innisipare a plajei;
Numarul de zile până la care Operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor /
candidaturilor este de 25 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare in a 11-a zi
inainte  de data limita de depunere a ofertelor

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

 
 

Denumire factor evaluare Descriere Pondere

Pretul ofertei Componenta financiara 45%
Punctaj maxim factor: 45

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.

experienta profesionala specifica a
personalului desemnat pentru
executarea contractului

Se vor contabiliza toate contractele
de experienta similara specifica
prezentate în mod complet de
fiecare ofertant
pentrureprezentantul
antreprenorului (lider de echipa).
Contractele de experienta specifica
sunt numarate/contabilizate in
vederea aplicarii algoritmului de
calcul in corelare cu cerinta
descrisa la cap 10.1 Experti
principali din cadrul Caietului de
Sarcini.

5%
Punctaj maxim factor: 5

Algoritm de calcul: Demonstrarea experientei specifice în calitate de Reprezentant Antreprenor/ Lider de
echipa/ Manager proiect/ Coordonator proiect / Sef proiect, pentru o perioada de minim 3 ani in contracte de
tip proiectare si executie de lucrari in mediul marin/ costier/ portuar, privind combaterea fenomenului de
eroziune marina - se acorda 1 punct;

Demonstrarea experientei specifice în calitate de Reprezentant Antreprenor/ Lider de echipa/ Manager proiect/
Coordonator proiect / Sef proiect, pentru o perioada de minim 4 ani in proiecte/contracte de tip proiectare si
executie de lucrari in mediul marin/ costier/ portuar, privind combaterea fenomenului de eroziune marina - se
acorda 3 puncte;

Demonstrarea experientei specifice în calitate de Reprezentant Antreprenor/ Lider de echipa/ Manager proiect/
Coordonator proiect / Sef proiect, pentru o perioada de minim 5 ani in proiecte/contracte de tip proiectare si
executie de lucrari in mediul marin/ costier/ portuar, privind combaterea fenomenului de eroziune marina se
acorda -5 puncte;
Se va puncta experienta specifica suplimentara fata de cerinta minima din caietul de sarcini.
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experienta profesionala specifica a
personalului desemnat pentru
executarea contractului

Se vor contabiliza toate contractele
de experienta similara specifica
prezentate în mod complet de
fiecare ofertant pentru
coordonator proiectare .
Contractele de experienta specifica
sunt numarate/contabilizate in
vederea aplicarii algoritmului de
calcul in corelare cu cerinta
descrisa la cap 10.1 Experti
principali din cadrul Caietului de
Sarcini.

5%
Punctaj maxim factor: 5

Algoritm de calcul: Demonstrarea experientei specifice în calitate de Coordonator proiectare, pentru o perioada
de peste 3 ani in contracte in mediul marin/ costier/ portuar privind combaterea fenomenului de eroziune
marina, - se acorda 1 punct;
Demonstrarea experientei specifice în calitate de Coordonator proiectare, pentru o perioada de peste 4 ani in
contracte in mediul marin/ costier/ portuar privind combaterea fenomenului de eroziune marina,  - se acorda 3
puncte;
Demonstrarea experientei specifice în calitate de Coordonator proiectare, pentru o perioada de peste 5 ani in
contracte in mediul marin/ costier/ portuar privind combaterea fenomenului de eroziune marina, - se acorda 5
puncte;
Se va puncta experienta specifica suplimentara fata de cerinta minima din caietul de sarcini.

experienta profesionala specifica a
personalului desemnat pentru
executarea contractului

Se vor contabiliza toate contractele
de experienta similara specifica
prezentate în mod complet de
fiecare ofertant pentru expert
modelare hidraulica / numerica.
Contractele de experienta specifica
sunt numarate/contabilizate in
vederea aplicarii algoritmului de
calcul in corelare cu cerinta
descrisa la cap 10.1 Experti
principali din cadrul Caietului de
Sarcini.

5%
Punctaj maxim factor: 5

Algoritm de calcul: Demonstrarea experientei specifice în calitate de Expert modelare hidraulica / numerica,
pentru o perioada de peste 3 ani in contracte in mediul marin/ costier/ portuar privind combaterea fenomenului
de eroziune marina, - se acorda 1 punct;
Demonstrarea experientei specifice în calitate de Expert modelare hidraulica / numerica, pentru o perioada de
peste 4 ani in contracte in mediul marin/ costier/ portuar privind combaterea fenomenului de eroziune marina,
- se acorda 3 puncte;
Demonstrarea experientei specifice în calitate de Expert modelare hidraulica / numerica, pentru o perioada de
peste 5 ani in contracte in mediul marin/ costier/ portuar privind combaterea fenomenului de eroziune marina,
- se acorda 5 puncte;
Se va puncta experienta specifica suplimentara fata de cerinta minima din caietul de sarcini.

experienta profesionala specifica a
personalului desemnat pentru
executarea contractului

Se vor contabiliza toate contractele
de experienta similara specifica
prezentate în mod complet de
fiecare ofertant pentru expert
modelare fizica. Contractele de
experienta specifica sunt
numarate/contabilizate in vederea
aplicarii algoritmului de calcul in
corelare cu cerinta descrisa la cap
10.1 Experti principali din cadrul
Caietului de Sarcini.

5%
Punctaj maxim factor: 5

Algoritm de calcul: Demonstrarea experientei specifice în calitate de Expert modelare fizica, pentru o perioada
de peste 3 ani in contracte in mediul marin/ costier/ portuar privind combaterea fenomenului de eroziune
marina, - se acorda 1 punct;
Demonstrarea experientei specifice în calitate de Expert modelare fizica, pentru o perioada de peste 4 ani in
contracte in mediul marin/ costier/ portuar privind combaterea fenomenului de eroziune marina, - se acorda 3
puncte;
Demonstrarea experientei specifice în calitate de Expert modelare fizica, pentru o perioada de peste 5 ani in
contracte in mediul marin/ costier/ portuar privind combaterea fenomenului de eroziune marina, - se acorda 5
puncte;
Se va puncta experienta specifica suplimentara fata de cerinta minima din caietul de sarcini.

experienta profesionala specifica a
personalului desemnat pentru
executarea contractului

Se vor contabiliza toate contractele
de experienta similara specifica
prezentate în mod complet de
fiecare ofertant pentru expert
geotehnica. Contractele de
experienta specifica sunt
numarate/contabilizate in vederea
aplicarii algoritmului de calcul in
corelare cu cerinta descrisa la cap
10.1 Experti principali din cadrul
Caietului de Sarcini.

5%
Punctaj maxim factor: 5
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Algoritm de calcul: Demonstrarea experientei specifice în calitate de Expert geotehnica pentru o perioada de
peste 3 ani in contracte in mediul marin/ costier/ portuar, privind combaterea fenomenului de eroziune marina
- se acorda 1 punct;
Demonstrarea experientei specifice în calitate de Expert geotehnica pentru o perioada de peste 4 ani in
contracte in mediul marin/ costier/ portuar, privind combaterea fenomenului de eroziune marina -se acorda 3
puncte;
Demonstrarea experientei specifice în calitate de Expert geotehnica pentru o perioada de peste 5 ani in
contracte in mediul marin/ costier/ portuar, privind combaterea fenomenului de eroziune marina - se acorda 5
puncte;
Se va puncta experienta specifica suplimentara fata de cerinta minima din caietul de sarcini.

Garantia oferita lucrarilor executate
suplimentar fata de perioada de
garantie (ani)

Autoritatea Contractanta acorda
punctaj pentru ofertele care vor
prezenta o perioada de garantie
suplimentara fata de perioada
obligatorie de notificare a
defectelor.

15%
Punctaj maxim factor: 15

Algoritm de calcul: Pentru o Garantie oferita lucrarilor executate suplimentar, fata de perioada obligatorie de
notificare a defectelor, mai mica de 1 an se acorda 0 puncte.
Pentru o garantie oferita lucrarilor executate de 1 an, suplimentar fata de perioada obligatorie de notificare a
defectelor,  se acorda 1.5 punct.
Pentru o garantie oferita lucrarilor executate de 2 ani suplimentar fata de perioada obligatorie de notificare a
defectelor,   se acorda 3 puncte.
Pentru o garantie oferita lucrarilor executate de 3 ani suplimentar fata de perioada obligatorie de notificare a
defectelor,   se acorda 4.5 puncte.
Pentru o garantie oferita lucrarilor executate de 4 ani suplimentar fata de perioada obligatorie de notificare a
defectelor,  se acorda 6 puncte.
Pentru o garantie oferita lucrarilor executate de 5 ani suplimentar fata de perioada obligatorie de notificare a
defectelor,   se acorda 7.5 puncte.
Pentru o garantie oferita lucrarilor executate de 6 ani  suplimentar fata de perioada obligatorie de notificare a
defectelor,  se acorda 9 puncte.
Pentru o garantie oferita lucrarilor executate de 7 ani suplimentar fata de perioada obligatorie de notificare a
defectelor,  se acorda 10.5 puncte.
Pentru o garantie oferita lucrarilor executate de 8 ani suplimentar fata de perioada obligatorie de notificare a
defectelor,  se acorda 12 puncte.
Pentru o garantie oferita lucrarilor executate de 9 ani suplimentar fata de perioada obligatorie de notificare a
defectelor,  se acorda 13.5 puncte.
Pentru o Garantie oferita lucrarilor executate suplimentar fata de perioada de perioada obligatorie de notificare
a defectelor de peste 10 ani, se acorda 15 puncte.
Nota: Perioada obligatorie de de notificare a defectelor este de 36 luni. Oferta cu perioada de garantie sub 36
luni va fi declarata neconforma. Perioada de garantie oferita lucrarilor executate suplimentar fata de perioada
de garantie va fi exprimata in „ani”.

Rezistenta/ stabilitatea structurilor
costiere in urma conditiei de
proiectare pentru Starea Limita de
Serviciu

Autoritatea Contractanta acorda
punctaj pentru ofertantii care isi
asuma obtinerea unei proiectari,
justificata prin etape de simulare
/modelare numerica si fizica,
respectiv prin punerea in opera de
calitate superioara in conformitate
cu rezultatele proiectarii, prin
procentul cel mai mic de elemente
dislocate din stratul de armura
pentru Starea Limita de Serviciu.
Factorul de evaluare "Rezistenta/
stabilitatea structurilor costiere in
urma conditiei de proiectare
pentru Starea Limita de Serviciu" va
fi calculat procentual in raport cu
ofertantul care isi asuma procentul
cel mai mic de elemente dislocate
din componenta armurii la SLS.
Autoritatea Contractanta, prin
Comisia de evaluare va acorda
punctajul pe baza algoritmului de
calcul.
Punctajul tehnic (Pot) maxim ce
poate fi acordat unei propuneri
tehnice este de 10 puncte, puncte
ce corespund cu 10% din punctajul
maxim de 100%.

10%
Punctaj maxim factor: 10
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II.2.6 Valoarea totala estimata
Valoarea estimata fara TVA : 192731164,88; Moneda: RON

 
Alte valori:
Valoarea garantiei de participare: 1900000 - RON (0,9858%)

 
II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii
Durata in luni: 66; Durata in zile : -
Contractul se reinnoieste: Nu

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

Algoritm de calcul: Pentru oferta cu procentul asumat de elemente deplasate din componenta armurii, mai mic
sau egal cu 1% se va acorda punctajul maxim alocat acestui factor de evaluare, respectiv 10 puncte;
b) pentru oferta cu alt procent de elemente deplasate din componenta armurii, decat cel prezentat la litera a),
punctajul se va acorda dupa cum urmeaza:
PotR n= (procent minim / procent oferta n) x 10 puncte
Pentru calcularea punctajului ofertelor ce au procentul asumat de elemente deplasate din componenta armurii
mai mare decat cel al ofertei avand procentum minim determinat, se va lua ca referinta valoarea stabilita pentru
care se acorda punctajul maxim respectiv 1%.

Ofertele ce vor propune un procent egal sau mai mare de 5% (cinci procente) elemente dislocate din
componenta armurii vor fi considerate neconforme.
Se mentioneaza faptul ca procentul maxim acceptat este pana la valoarea de 5% si nu egal cu 5% (procent <5%
de elemente deplasate), procent stabilit in conformitate cu cerintele minime de proiectare, respectiv cu
prevederile cap. 5 Physical processes and design tools, CIRIA.
Ofertele care vor propune un procent mai mare sau egal cu cinci vor fi declarate neconforme, avand in vedere
specificatia minima din Caietul de Sarcini: “Starea Limita de Serviciu pentru straturile de armura (mantaua de
protectie) este definita de un procent <5% de elemente deplasate din componenta armurii si Starea Limita
Ultima este definita de expunerea stratului filtru.”
La data prezentarii ofertei, Ofertantul va argumenta si prezenta argumente tehnice in sustinerea respectarii
procentului de elemente deplasate din componenta structurilor ofertat, in cadrul sectiunii de modelare
numerica.

Deversarea valului in urma
conditiei de proiectare pentru
Starea Limita de Serviciu

Autoritatea Contractanta acorda
punctaj pentru ofertantii care isi
asuma obtinerea unei proiectari,
justificata prin etape de simulare /
modelare numerica si fizica,
respectiv punerea in opera de
calitate superioara in conformitate
cu rezultatele proiectarii, prin
valoarea debitului de deversare a
valului. Factorul de evaluare
"Deversarea valului in urma
conditiei de proiectare pentru
Starea Limita de Serviciu" va fi
calculat procentual in raport cu
ofertantul care isi asuma debitul de
deversare a valului cel mai mic la
SLS. Autoritatea Contractanta, prin
Comisia de Evaluare va acorda
punctajul pe baza algoritmului de
calcul.
Punctajul tehnic (PotD) maxim ce
poate fi acordat unei propuneri
tehnice este de 5 puncte, puncte ce
corespund cu 5% din punctajul
maxim de 100%.

5%
Punctaj maxim factor: 5

Algoritm de calcul: ) Pentru oferta cu debitul asumat de deversare mai mic sau egal cu 5 l/s/m se va acorda
punctajul maxim alocat acestui factor de evaluare, respectiv 5 puncte;
b) pentru oferta cu alt debit asumat de deversare decat cel prezentat la litera a), punctajul se va acorda dupa
cum urmeaza:
PotD n= (debit minim / debit oferta n) x 5 puncte
Pentru calcularea punctajului ofertelor ce au debit asumat de deversare mai mare decat cel al ofertei avand
debitul minim determinat, se va lua ca referinta valoarea stabilita pentru care se acorda punctajul maxim
respectiv 5 l/s/m.

Ofertele ce vor propune un debit egal sau mai mare de 50l/m/s vor fi considerate neconforme.
Se mentioneaza faptul ca debitul maxim acceptat este pana la valoarea de 50 l/s/m, si nu egal sau mai mare cu
50l/s/m, debit stabilit in conformitate cu Conditiile minime de Proiectare din caietul de sarcini si respectand
prevederile cap. 5 Physical processes and design tools, CIRIA.
Ofertele care vor propune un debit egal sau mai mare cu valoarea de 50 l/s/m vor fi declarate neconforme,
avand in vedere specificatia minima din Caietul de Sarcini: “Deversarea valului trebuie sa fie <0.1 l/s/m pentru
Starea de Exploatare, <50 l/s/m pentru Starea limita de Serviciu si <200 l/s/m pentru Starea Limita Ultima.”.
La data prezentarii ofertei, Ofertantul va argumenta si prezenta argumente tehnice in sustinerea respectarii
valorii debitului ofertat, in cadrul sectiunii de modelare numerica.

Punctaj maxim total: 100
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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 de finantare : Program / Proiect
Program/Proiect: Programul Operational Infrastructura Mare - POIM

 
 

II.3 Ajustarea pretului contractului
Contractul va fi ajustat dupa urmatoarea metoda :Modalitatea de ajustare: conform prevederilor art. 48.4 din modelul de contract ce
face parte din documentatia de atribuire formula aplicabilă va fi:
       48.4 Formula de ajustare a preturilor este o formula polinomiala de tipul:
   An = av + m * Mn/Mo + f * Fn/Fo + e * En/Eo,
   unde:
   – „An“ este coeficientul de ajustare care urmeaza a fi aplicat valorii de contract estimate pentru lucrarile realizate in luna „n“
(sumele aferente punctului (a) din subclauza 50.1 [Situatia de Lucrari], exclusiv lucrarile evaluate pe baza Costului sau a preturilor
curente);
   – „av“ este un coeficient fix si reprezinta valoarea procentuala a platii in avans fata de Pretul Contractului; av = 0,15.
   – „m“, „f“,  „e“ sunt coeficienti care reprezinta ponderea estimata a fiecarui element relevant de cost in executia Lucrarilor.
Elementele de cost reprezinta resurse relevante cum ar fi forta de munca, utilaje si materiale; m = 0,4721, f = 0,2672, e = 0,1107.
   – „Fn“, „En“, „Mn“ sunt indicii curenti de pret/cost sau preturile de referinta pentru luna „n“, exprimati in moneda Contractului,
dupa cum sunt aplicabile la data cu 60 de zile inainte de ultima zi a lunii „n“. Indicii de pret sau preturile de referinta sunt aferente
elementelor de cost relevante.
   – „Lo“, „Eo“, „Mo“ sunt indicii de pret/cost de baza sau preturile de referinta, exprimati in moneda Contractului, aplicabile la Data
de Referinta.
   Indicii  de pret/cost si/sau preturile de referinta, inclusiv sursa acestora si orice informatie necesara pentru a determina cu
certitudine definitia lor, precum si ponderea acestora vor fi stabiliti de catre Beneficiar in tabelul datelor de ajustare din Acordul
Contractual. Se va verifica urmatoarea ecuatie: av + m + f + e = 1.
   In cazul in care un indice de pret/cost curent sau un pret de referinta pentru luna respectiva nu este disponibil (sau valoarea lor nu
este definitiva), se va folosi ultimul indice sau pret disponibil iar ajustarea va fi recalculata atunci cand indicele sau pretul va fi
disponibil (respectiv cand valoarea lor va deveni definitiva).

 

Sectiunea III Informatii juridice, economice, financiare si tehnice
III.1) CONDITII DE PARTICIPARE:

 
III.1.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.
98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la
procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin
completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii  contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in
clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: 1.certificate constatatoare privind lipsa
datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidate (bugetul local, bugetul
de stat, etc) la momentul prezentarii.  Operatorul economic va prezenta pentru sediul principal documente din care să reiasă
neîncadrarea în prevederile art. 165 alin. (1), iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaraţie pe propria răspundere
privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate.
 2. 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/actul constitutiv;
3.dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166
alin.(2),art.167 alin.(2),art.171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;4. alte documente edificatoare, dupa caz.
Pentru ofertantii straini, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea
faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167, orice document considerat
edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate,
caziere judiciare sau alte documente; În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se
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emit documente de natura celor prevăzute la art.168 alin. (1) din Legea 98/2016, sau respectivele documente nu vizează toate
situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167, autoritatea 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.
Evitarea conflictului de interese
Ofertantul/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator trebuie sa nu fie intr-o situatie de conflict de interese si/sau
concurenta neloiala.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
- Ofertantul/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator va prezenta DUAE care confirma ca operatorul economic nu se afla
în niciuna din situatiile  prevazute la art.  60 din legea nr.  98/2006 privind achizitiile  publice.  Odata cu DUAE se va prezenta
Formularul 15. Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si
finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele:  Hristu Uzun-Director, Adela Mihalcea-Director Economic, Otilia Antonaru-
director Tehnic MEIRA, Anca Iancu-reprezentant ANAR, Titel Gagiu-Director SGA Constanta, Stelica Hagi-sef Serviciu UIP, Nicusor
Buzgaru-Manager de proiect UIP, Anamaria Balan-birou juridic, Georgiana-Simona Grigorescu-sef birou juridic, Constantin Sava-sef
birou Achizitii, Mirella Oancea-birou Achizitii, George  Damcaliu-serviciu UIP, Cristian Fugigiu-serviciu UIP, Anca Lungu-serviciu UIP,
Gigi Cocione-serviciu UIP, Stefan Malcea-serviciu UIP, Alexandru Timofte-serviciu UIP, Cosmin Caraula-ing.sef SGA Constanta
 
In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentele sus mentionate. De asemenea, aceste
documente trebuie prezentate si de catre fiecare subcontractant/tert sustinator declarat prin oferta.
In situatia in care operatorul economic (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) se afla intr-una din situatiile
prevazute de art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, acesta va fi exclus de la procedura de atribuire, oferta fiind
respinsa.

 
III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care
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.
Documente de confirmare:
-   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, respectiv Certificat constatator emis de
ONRC din care sa reiasa ca ofertantul are in domeniul de activitate, activitatile ce fac obiectul prezentului contract (Coduri CAEN),
sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta  care dovedesc o forma de inregistrare/atestare
sau apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa reiasa ca ofertantul are in domeniul de activitate, activitatile ce fac
obiectul prezentului contract (coduri CAEN), urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul
clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie
reale/valide la data prezentarii acestuia.
Documentele emise în alta limba, trebuie sa fie însotite de traducerea autorizata în limba romana.

 
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Loturile: 10,11,6
Cifra de afaceri medie anuala
Media Cifrei anuale globala de afaceri din ultimii trei ani (2022, 2021, 2020) trebuie sa fie mai mare sau egala cu:
Lot 6: 780.000.000 LEI
Lot 10: 700.000.000 LEI
Lot 11:  380.000.000 LEI
Modalitatea de indeplinire: 
Se va completa DUAE de catre operatorii participanti la procedura 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 ofertantul clasat pe primul loc.
Aceste documente sunt:
- Bilanturile contabile pentru anii 2022, 2021 si 2020, vizate si inregistrate de organele competente sau orice document echivalent
din care sa rezulte cifra de afaceri (ex. rapoarte de audit financiar întocmite de entități specializate, sau balanțe de verificare asumate
de operatorul economic, în cazul în care situațiile aferente anului financiar încheiat nu au fost încă definitivate conform prevederilor
legislației incidente în domeniu).
 
Nota: In cazul unei asocieri, formularele si documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de catre fiecare membru al  asocierii.
In cazul in care ofertantul este o asociere, cerinta se considera indeplinita prin insumarea Mediei Cifrei anuale globala de afaceri din
ultimii trei ani (2022, 2021, 2020) a tuturor membrilor asocierii.
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Pentru conversia in RON, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu de referinta
publicat de BNR pentru anul respectiv
Fiecare operator economic (ofertant unic /  ofertant asociat)  va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la
capacitatea economica si financiara.

 
III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Loturile: 10,11,6
Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca în ultimii 5 ani impliniti la data termenului limita pentru depunerea ofertei a executat lucrari
similare duse la bun sfarsit, respectiv lucrari in mediul marin/costier/portuar privind combaterea fenomenului de eroziune marina,
lucrari ce includ proiectarea si executia acestora pentru o lungime costiera cumulat de minim:
-pentru lot 6: 2500 m,
-pentru lot 10: 2400 m,
-pentru lot 11: 1600 m,
concretizate la nivelul unuia sau maxim 3 contracte.
 
Nota:
1. Prin ”lucrari duse la bun sfârsit” se întelege
Lucrari care sunt insotite de proces verbal de receptie intocmit in conformitate cu prevederile legale si tehnice din domeniul din care
face parte obiectul contractului:
Lucrari receptionate însotite de proces verbal la terminarea lucrarilor; sau
Lucrari receptionate insotite de proces verbal de receptie finala.
Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a
ofertelor.
Pentru conversia in RON, daca situatiile sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu anual de referinta
publicat de BNR pentru anul respectiv.
Modalitatea de indeplinire: 
Se va completa DUAE de catre operatorii participanti la procedura cu informatiile aferente situatiei lor.
La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, valoarea,
beneficiarul, data și numărul documentului de recepție, precum și ponderea și/sau activitățile pentru care a fost responsabil).
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea
autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc.
Aceste documente sunt:
-extrase relevante ale contractului/ si documente/ certificate (ex.procesul-verbal de recepție finală / procesul-verbal de recepție la
terminarea lucrărilor, proces verbal pe obiect, certificate de predare-primire, recomandări, certificări de bună execuție, certificate
constatatoare) care să ateste faptul că serviciile au fost prestate si lucrările au fost executate în conformitate cu normele legale în
domeniu și că au fost duse la bun sfârșit și/sau alte documente din care sa reiasă: beneficiarul, cantitatea (indicatori tehnici ce
caracterizează obiectul lucrării), perioada (inclusiv data încheierii contractului) și locul execuției lucrărilor
 
Nota: .In cazul in care oferta este depusa de un grup de operatori economici, cerinta privind experienta similara se poate indeplini
prin cumul iar documentele solicitate care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate de cei care indeplinesc aceasta cerinta.
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Loturile: 10,11,6
Tehnicieni sau organisme tehnice pentru controlul de calitate
1. Manager calitate, certificat ca responsabil cu controlul calitatii – 1 persoana
Calificari si competente: Studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
Experienta profesionala specifica: Participarea in cel putin 1(un) contract, in pozitia de Manager calitate sau similar.
2. Manager securitate si sanatate ocupationala pe santier, atestat ca si coordonator SSM pe santier – 1 persoana
Calificari si competente: Studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent.
Experienta profesionala specifica: Participarea in cel putin 1(un) contract, in pozitia de Manager securitate si sanatate ocupationala
pe santier sau similar.
Modalitatea de indeplinire: 
Operatorii economici ce depun oferta vor completa si depune DUAE, iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor
asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa
aplicarea criteriului de atribuire
In scopul demonstrarii indeplinirii cerintei se vor prezenta urmatoarele documente justificative:
-Curriculum vitae (Formularul 11 – Capitolul Model Formulare) semnat de catre expertul nominalizat;
- Copii ale diplomelor si certificatelor profesionale obtinute mentionate in CV;
- Documente doveditoare de natura recomandarilor/referintelor de la beneficiari /angajator, sau orice alte documente similare, din
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care sa rezulte indeplinirea cerintelor privind profilul/experienta specialistilor propusi, respectiv cel putin urmatoarele informatii:
denumirea proiectului in care a fost implicat expertul, pozitia detinuta in cadrul proiectului, perioada (luna , an) in care expertul si-a
indeplinit atributiile pe pozitia detinuta in cadrul proiectului, si principalele responsabilitati ale expertului in cadrul proiectului ;
- Declaratie de disponibilitate conform Formularul nr. 12 – Capitolul Model Formulare.

 
III.1.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Loturile: 10,11,6
Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii
Implementarea unui sistem de management al calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001 sau echivalent.
Ofertantul va prezenta dovada implementarii sistemului de management al calitatii, prin prezentarea unor certificate valabile emise
de organisme independente sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii pentru cazurile in
care operatorul economic nu are acces la un certificat de calitate astfel cum a fost solicitat ori nu are posibilitatea de a-l obtine in
termenul stabilit.
Ofertantul va prezenta un certificat valid sau alte  probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al standardului
calitatii pentru activitati in domeniul in care se incadreaza activitatea/activitatile principala (e) ce fac obiectul contractului.
Modalitatea de indeplinire: 
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Operatorul economic va completa informatiile corespunzatoare din documentul DUAE. Documentele justificative vor fi prezentate,
doar la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor, doar de ofertantul clasat pe primul loc.
Ofertantul va prezenta dovada implementarii sistemului de management al calitatii, prin prezentarea unor certificate valabile emise
de organisme independente sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii pentru cazurile in
care operatorul economic nu are acces la un certificat de calitate astfel cum a fost solicitat ori nu are posibilitatea de a-l obtine in
termenul stabilit.
Ofertantul va prezenta un certificat valid sau alte  probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al standardului
calitatii pentru activitati in domeniul in care se incadreaza activitatea/activitatile principala (e) ce fac obiectul contractului.
In cazul unei asocieri, cerinta privind sistemul de management de mediu trebuie sa fie indeplinita de fiecare asociat pentru partea
din contract pe care urmeaza sa o indeplineasca.
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Loturile: 10,11,6
Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediu
Implementarea unui sistem de management de mediu in conformitate cu SR EN ISO 14001 sau echivalent.
Ofertantul va prezenta dovada implementarii sistemului de management de mediu, prin prezentarea unor certificate valabile emise
de organisme independente sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al standardului de mediu
pentru cazurile in care operatorul economic nu are acces la un certificat de mediu astfel cum a fost solicitat ori nu are posibilitatea
de a-l obtine in termenul stabilit.
Ofertantul va prezenta un certificat valid sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al standardului  de
mediu pentru activitatea principala de executie a lucrarilor ce face obiectul contractului.
Modalitatea de indeplinire: 
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Operatorul economic va completa informatiile corespunzatoare din documentul DUAE. Documentele justificative vor fi prezentate,
doar la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor, doar de ofertantul clasat pe primul loc.
Ofertantul va prezenta dovada implementarii sistemului de management de mediu, prin prezentarea unor certificate valabile emise
de organisme independente sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al standardului de mediu
pentru cazurile in care operatorul economic nu are acces la un certificat de mediu astfel cum a fost solicitat ori nu are posibilitatea
de a-l obtine in termenul stabilit.
Ofertantul care va executa activitatea principala de executie ce face obiectul contractului va prezenta un certificat valid sau alte
probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al standardului de mediu pentru activitati in domeniul în care se
incadreaza activitatea principala de executie a lucrarilor ce face obiectul contractului. In cazul unei asocieri pe partea de executie a
lucrarilor, cerinta privind sistemul de management de mediu trebuie sa fie indeplinita de fiecare asociat pentru partea din contract a
activitatii principale de executie a lucrarilor ce face obiectul contractului si pe care urmeaza sa o indeplineasca.

 
III.1.5) Informatii privind contractele rezervate:
Nu

 
III.1.6) Depozite valorice si garantii solicitate:
III.1.6.a) Garantie de participare:
Cuantumul  garantiei  de  participare  este  precizat  pe  fiecare  lot  in  parte.  Garanţia  de  participare  trebuie  să  fie  irevocabilă,
necondiţionată şi se constituie in conformitate cu prevederile art.154 din Legea 98/2016.Garantia de participare trebuie să fie
constituită în suma şi  pentru cel putin perioada de valabilitate a ofertei  prevăzute în documentaţia de atribuire,  respectiv 6
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luni.Instrumentul  de garantare  se  transmite  în  SEAP împreună cu oferta  şi  celelalte  documente ale  acesteia,  cu semnatura
electronica extinsa, cel mai târziu la data şi ora-limită de depunere a ofertelor.In cazul in care ofertantul opteaza pentru constituirea
garantiei de participare prin virament bancar, garantia trebuie virata in contul RO98TREZ2315005XXX006429, deschis la Trezoreria
Constanta, CUI 18279146.În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii.
Garantia de participare emisa în alta limba decat romana va fi însotita de traducerea autorizata în limba romana. NOTA: Pentru o
garantie de participare depusa in alta moneda decat lei, echivalenta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de
depunere a ofertelor cu 5 zile.

III.1.6.b) Garantie de buna executie:
Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea contractului fara TVA.Garanţia de buna executie trebuie să fie
irevocabilă, necondiţionată şi se constituie in conformitate cu prevederile art.154 din Legea 98/2016.
Garantia de buna executie se constituie în termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie publica (art 39 al
3 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica ale Legii nr. 98/2016
privind achizitiile  publice,  aprobate prin  Hotararea nr.395/2016).  Acest  termen poate fi  prelungit  la  solicitarea justificată  a
contractantului, fără a depăşi 15 zile de la data semnării contractului de achiziţie publică. (Model Formularul nr.2).

 
III.1.8) 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

 
III.1.9) Legislatia aplicabila:
a) Legea privind achizitiile nr 98/2016
b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a
contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de
Solutionare a Contestatiilor nr 101/2016;
c) www.anap.gov.ro
b)   Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului
sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

 
III.2) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT:

 
III.2.2) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale:
Nu

 
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 si modalitatea de desfasurare:
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire:
Online

IV.1.1.b) Tipul Procedurii
Licitatie deschisa

 
IV.1.3 Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:
Ofertele trebuie depuse pentru: Contract de achizitii publice

 
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 contractele de achizitii publice: Da

 
IV.2 Informatii administrative
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IV.2.1 Publicare anterioara privind aceasta procedura
 Nu
Numarul anuntului de intentie din vechiul sistem: -

 
IV.2.4 Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare
 Romana
Moneda in care se transmite oferta financiara: : RON

 
IV.2.6 Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
6 luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.4 Prezentarea ofertei
 

IV.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice
Ofertantul are obligatia de a elabora si a prezenta Propunerea Tehnica astfel incat sa respecte specificatiile precizate in Caietul de
Sarcini din cadrul Documentatiei de Atribuire.
Ofertantul are obligatia ca pe parcursul indeplinirii contractului sa respecte reglementarile in vigoare la nivel national referitoare la
protectia mediului (informatii disponibile la Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, cu sediul in Bucuresti, Bd. Libertatii nr. 12,
Sector 5, si la adresa de Internet www.mmediu.ro), precum si cele referitoare la conditiile de munca si de protectia muncii si
domeniului social în conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare in România (informatii disponibile la Ministerul Muncii,
Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, cu sediul in Bucuresti, str. Dem.I.Dobrescu nr.2 – 4, sectorul 1, cod postal 010026
si la adresa de Internet www.mmuncii.ro). In cazul in care, in intreaga documentatie de atribuire, au fost mentionate specificatii
tehnice care ar putea indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet
de inventie, o licenta de fabricatie, referitor la acestea, autoritatea contractanta face mentiunea “sau echivalent”.
 
Pentru structurarea informatiei, ofertantul va completa si va include in mod obligatoriu in Propunerea sa Tehnica sectiuni care
cuprind informatii privind "Metodologia de lucru", "Proiectare pentru lucrarea propusa", "Programul rezumativ, Programul de lucru
si  Fluxul  de numerar ",  "Programul Antreprenorului  de control  al  calitatii",  "Organizarea de santier  si  surse de materiale",  "
Echipamente/instalatii/utilaje la dispozitia ofertantului pentru executarea contractului", "Organigrama cu Personalul disponibil si
propus de ofertant pentru executarea contractului",  "Lista furnizorilor de materiale",  "Orice alte informatii  relevante pentru
demonstrarea conformitatii propunerii tehnice raportat la cerintele solicitate prin Cerintele Beneficiarului".
 
Propunerea tehnica se va intocmi in conformitate cu formularul 16-Propunere tehnica.
1. Propunerea tehnica va include justificari / argumentarea celor precizate de Ofertant cu privire la, fara a se limita la acestea:
-   Latimea minima a plajei - conform caracteristilor tehnice indicate in Caietul de Sarcini;
-   Sustinerea respectarii procentului de elemente deplasate din componenta structurilor ofertat, in cadrul sectiunii de modelare
numerica;
-   Sustinerea respectarii valorii debitului ofertat, in cadrul sectiunii de modelare numerica.
2. Propunerea Tehnica va contine tehnologii, metode, instrumente si metodologia tuturor lucrarilor cuprinse in caietul de sarcini,
precum si:
Formularul nr.7 - “DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA OBLIGATIILOR RELEVANTE DIN DOMENIILE MEDIULUI,  SOCIAL SI AL
RELATIILOR DE MUNCA” completat, semnat si stampilat in conformitate cu cerintele modelului prezentat in Sectiunea, Formulare, a
Documentatiei de atribuire.
3. Propunerea tehnica va contine:
a) Descriere detaliata a lucrarilor propuse, inclusiv desene care pot sustine propunerile Ofertantului:
(i) Plan general de situatie
(ii) Planuri de situatie detaliate
(iii) Sectiuni transversale structuri
(iv) Sectiuni longitudinale structuri
(v) Sectiuni transversale ale profilului plajei aratand nivelul existent si nivelul de innisipare al plajei, detalii repere de navigare, etc.
b) modalitatea de acces la resursele tehnice / utilajele / echipamentele de care dispune operatorul economic.
c) Prezentarea argumentelor tehnice in sustinerea respectarii procentului de elemente deplasate din componenta structurilor
ofertat, in cadrul sectiunii de modelare numerica cu exemplificare grafica si textuala, demonstrand procentul ofertat.
d) Prezentarea argumentelor tehnice in sustinerea respectarii valorii debitului ofertat, in cadrul sectiunii de modelare numerica cu
exemplificare grafica si textuala, demonstrand valoarea ofertata.
e) O organigrama care sa prezinte detalii despre functii, calificari, experienta si responsabilitati ale personalului propus pentru
managementul contractului si executarea lucrarilor, atat din faza de proiectare cat si din faza de executie, corelata cu progarmul /
graficul rezumat pentru proiectare si executie. Ofertantul va prezenta o organigrama cuprinzatoare care sa identifice in mod clar tot
personalul pe care Ofertantul intentioneaza sa-l utilizeze la realizarea Lucrarilor. Aceasta organigrama va include si o descriere a
rolurilor si responsabilitatilor personalului si liniile de comunicare dintre membrii echipei. Organigrama contractului va fi prezentata
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in corelare cu graficul de implementare/executie al contractului.
f) Un rezumat al metodologiei, cu desene, in cazul in care se aplica, prin care sa se demonstreze metodele propuse de Ofertant
pentru executia lucrarilor.
g) Un program/grafic rezumat pentru proiectare si executie cu descrieri scurte pentru activitatile, sub-activitatile aferente si etapele
majore, aratandu-se ordinea procedurii, desfasurarea in timp, punctele de reper, succesiunea, secventialitatea in mod clar si corect
cronologic, fara ambiguitati, precum si conditionarile intre activitati si etape, prin care Ofertantul isi propune sa implementeze
contractul de lucrari. Graficul va include in mod obligatoriu prezentarea resurselor umane si materiale, echipamentele / masini /
utilajele propuse a fi  utilizate la nivelul fiecarei activitati  si  sub-activitati,  in conformitate cu propunerea de implementare a
Contractului si Solutia tehnica prezentata in oferta tehnica. Propunerea va detalia in mod special lucrarile provizorii si permanente
care vor fi realizate, luand in considerare conditiile climatice care prevaleaza si cerintele de a pregati proiectarea si obtine autorizatia
de construire inainte de a executa lucrarile. Ofertantul trebuie sa aiba in vedere in program/grafic timpul necesar obtinerii avizarii
documentatiei tehnice (PT) de catre Autoritatea Contractanta specificat in Caietul de Sarcini, respectiv obtinerea de avize, premise,
pacorduri, autorizatii etc. Acesta va fi in forma unui program/grafic logic de implementare a contractului aratand succesiunea si
punctele de reper (termenele clare ca durata) in care activitatile si etapele principale/esentiale ale contractului si sub-activitatile
aferente vor fi realizate. Graficul / programul va fi prezentat distinct la nivelul fiecarui lot in parte si in corelare cu graficul de
implementare/executie al contractului.
Numai pentru sustinerea ofertei si a evaluarii sale, data de inceput a programului/graficului va fi asumata a fi 1 a lunii calendaristice,
care este de 6 luni dupa data initiala acordata pentru depunerea ofertelor. Data de inceput a programului nu va fi schimbata in cazul
în care se va schimba data de depunere a ofertelor pe durata perioadei de licitatie. (In cazul in care data de depunere a ofertelor
este 1 al lunii, data de inceput a programului va fi ziua 1 a lunii, 6 luni mai tarziu).
h) Un registru al riscurilor care sa includa o explicatie a modului in care Ofertantul propune sa gestioneze riscurile pe intreaga
durata a contractului cu referire la principiile descrise in standarde recunoscute international (cum ar fi ISO 31000:2009_Risk
Management - Principles and Guidelines) sau in alte indrumare nationale sau internationale in domeniu. Registrul riscurilor va
include dar nu se va limita la urmatoarele componente: - de risc si consecinte), planul de management al acestora si persoanele
responsabilie pentru gestionarea fiecarui risc. Riscurile se vor grupa sub urmatoarele categorii (lista nu este exhaustiva): sanatate si
securitatea muncii, calitatea din punct de vedere tehnic (inclusiv controlul calitatii, calitatea materialelor, calitatea surselor de
material, disponibilitatea datelor pentru proiectare, modelare, conditii de fundare), aprobari si autorizatii (inclusiv, daca este cazul,
certificate de urbanism), mediu, arheologie, comunicatii, program si reputatia Autoritatii Contractante;
- O evaluare calitativa a fiecarui risc, probabilitatea remanenta dupa aplicarea planului de masuri si stabilirea riscurilor prioritare;
- Impactul fiecarui risc asupra costurilor si un buget pentru fiecare risc (produsul dintre bugetul riscului si probabilitatea remanenta),
costul implementarii activitatilor de management al riscurilor precum si o evaluare cantitativa a costurilor minime, cel mai probabil
si maxime pentru fiecare;
- O evaluare cantitativa a efectelor acestor riscuri asupra graficului de executie (intarzieri estimate) si dovezi ca aceste riscuri precum
si actiunile de gestionare a lor au fost incluse in grafic;
 
Oferta tehnica va fi realizata in conformitate cu prevederile legale in vigoare, atat cu referire la elaborarea proiectului tehnic,
executia lucrarilor dar si cu referire la alte aspecte relevante.
Se vor prezenta, dar fara ca Ofertantul sa se limiteze, formularele 7, 8, 9, 11 si 12 din sectiunea Model Formulare.
 
Ofertantul are obligatia de a intocmi un Opis al documentelor incluse in Propunerea Tehnica. Propunerea Tehnica trebuie sa
corespunda cerintelor minime prevazute in Caietul de Sarcini.

 
IV.4.2 Modul de prezentare al propunerii financiare
Oferta are caracter ferm si obligatoriu din punctul de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate.
Propunerea financiara va contine:
-   Formularul de Oferta (Formular nr.10)
-   Detaliere oferta financiara (Anexa Formular de oferta)
 
Formularul de oferta este actul prin care operatorul economic isi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere juridic in
relatia contractuala cu Autoritatea Contractanta. Propunerea financiara va fi exprimata in lei.
Propunerea financiara va contine informatiile completate in mod corespunzator potrivit formularelor puse la dispozitie de catre
Autoritatea Contractanta.
Preturile cuprinse in propunerea financiara vor fi stabilite in lei, nu vor contine TVA si vor avea maxim 2 (doua) zecimale.
In cazul unei Asocieri, formularul de propunere financiara va fi semnat in cadrul aceluiasi exemplar de reprezentatul legal al fiecarui
operator economic asociat.

 
IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei
Ofertele trebuie depuse pana la data si ora limita de depunere a ofertelor specificat în anuntul de participare.
Adresa la care se depune oferta si documentele de inscriere:  SICAP (www.e-licitatie.ro). Riscurile transmiterii ofertei, inclusive forta
majora, cad in sarcina operatorului economic.
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Ofertele depuse in SICAP vor fi semnate cu semnatura electronic extinsa valida, bazata pe un certificat calificat nesuspendat sau
nerevocat la momentul semnarii ofertei, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat. Nu se accepta oferte nesemnate
cu semnatura electronic extinsa valida a semnatarului  ofertei,  bazata pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la
momentul semnarii ofertei in conformitate cu prevederile legale referitoare la semnatura electronica semnatarului respectivelor
documente.
Ofertantul trebuie sa ia toate masurile astfel incat oferta sa fie transmisa in  SICAP pana la data limita de depunere a ofertelor,
mentionata in cadrul anuntului de participare conform prevederilor art. 60 alin (1) din HG nr. 395/2016.
Oferta trebuie sa contina:
-   DUAE completat cu informatiile solicitate, in conformitate cu prevederile art 193 alin 1 din Legea 98/2016 (documentele solicitate
la Cap.III.1);
-   Propunerea Tehnica (documentele solicitate la pct. IV.4.1.) Modul de prezentare a propunerii tehnice);
-   Propunerea Financiara (documentele solicitate la pct. IV.4.2.) Modul de prezentare a propunerii financiare).
-   Dupa caz, se va prezenta Acordul de asociere, Angajamentul ferm al tertului privind sustinerea financiara/tehnica, Acordul de
subcontractare.
Toate documentele ofertei trebuie sa fie numerotate, semnate de persoana autorizata sau, dupa caz, de reprezentantul imputernicit
al ofertantului/ asocierii, si stampilate. Oferta trebuie sa contina un OPIS al documentelor, inclusiv cu numarul paginii de referinta.
Ofertantul are dreptul de a-si prezenta oferta în mai multe volume, cu conditia includerii în oferta a unui opis general care sa
identifice si sa numeroteze toate volumele, indicand si cuprinsul acestora. În cazul documentelor emise de institutii/organisme
oficiale abilitate în acest sens, acestea vor fi semnate si parafate conform prevederilor legale. Informatiile din propunerea tehnica
trebuie sa permita identificarea cu usurinta a corespondentei cu specificatiile tehnice minime din Caietul de Sarcini.
Toata Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate stabilita de catre
autoritatea contractanta. 
In conformitate cu prevederile art 124 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice din 02.06.2016 aprobate prin Hotararea nr.
395/2016, Autoritatea contractactanta poate solicita prelungirea valabilitatii ofertelor, precum şi, dupa caz, a garantiei de participare
depuse de catre ofertanti, în situatii exceptionale care impun o astfel de prelungire, astfel încat sa cuprinda toate etapele pana la
momentul încheierii contractului. Situatie exceptionala este considerata inclusiv amanarea semnarii contractului de finantare cu
Autoritatea de Management.
In cazul  in care Autoritatea Contractanta solicita prelungirea perioadei de valabilitate a ofertelor,  ofertantul  este obligat sa
procedeze si la prelungirea perioadei de valabilitate a garantiei de participare. In situatia in care ofertantul refuza extinderea
valabilitatii ofertei si garantiei de participare, acesta va fi exclus din procedura.
Pentru completarea și transmiterea DUAE se va avea în vedere modul de accesare, completare și transmitere al DUAE conform
informarii AADR din 05.04.2019 și Notificarilor ANAP din 08.04.2019 și 02.07.2019. Operatorii economici vor completa DUAE
utilizand facilitățile SEAP.
 
DESEMNAREA OFERTEI CASTIGATOARE
Autoritatea contractanta are obligatia de a stabili oferta câstigatoare pe baza criteriului de atribuire precizat in Documentatia de
Atribuire.
Evaluarea ofertelor se realizeaza prin acordarea,  pentru fiecare oferta in parte,  a unui punctaj  rezultat  ca urmare a aplicarii
algoritmului de calcul stabilit in documentatia de atribuire. Clasamentul ofertelor se stabileste prin ordonarea descrescatoare a
punctajelor respective, oferta castigatoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu cel mai mare punctaj.
Nota 1: Inainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului
de atribuire sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si
selectie, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE.
Nota 2: In situatia in care ofertantul clasat pe primul loc nu demonstreaza in mod corespunzator indeplinirea integrala a tuturor
criteriilor  de calificare,  autoritatea  contractanta  solicita  ofertantului  clasat  pe locul  urmator  sa  depuna toate  documentele
justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE, in scopul verificarii indeplinirii criteriilor de calificare.
Autoritatea contractanta atribuie contractul ofertantului clasat pe locul urmator, daca acesta indeplineste toate criteriile de calificare
prevazute in anuntul de participare si/sau in fisa de date a achizitiei.

 

Sectiunea VI Informatii suplimentare
 

VI.1 Aceasta achizitie este periodica
 

 Nu
Programul estimat de publicare a anunturilor viitoare : -

 
VI.2 Informatii privind fluxurile de lucru electronice

 
Se va utiliza sistemul de comenzi electronice: Nu
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Se va accepta facturarea electronica: Nu
Se vor utiliza platile electronice: Nu

 
VI.3 Informatii suplimentare

 
              Durata contractului mentionata la Sectiunea II.2.7.
Durata contractului mentionata la sectiunea II.2.7 include si perioada de garantie obligatorie de 36 luni.
 
In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face avand in vedere punctajul
obtinut la factorii de evaluare in ordinea descrescatoare a ponderilor acestora. In situatia in care egalitatea se mentine, autoritatea
contractanta are dreptul sa solicite noi propuneri financiare, si oferta castigatoare va fi desemnata ceea cu propunerea financiara cea mai
mica.
Ofertantii  au obligatia de a analiza cu atentie Documentatia de Atribuire si  sa pregateasca oferta conform tuturor instructiunilor,
formularelor, prevederilor contractuale si specificatiile tehnice continute in aceasta Documentatie.
Mentionam faptul ca pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SICAP, operatorii economici, trebuie sa aiba un program
necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic, acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica.
Un operator economic poate participa la procedura numai daca este inregistrat in SICAP.
Corespondenta si toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana, sau insotite de traducere autorizata in limba
romana.
Documentatia de atribuire se posteaza integral în cadrul anuntului de participare publicat pe site -ul http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub
Solicitarile  de  clarificari  ale  potentialilor  ofertanti  se  vor  adresa  in  mod  exclusiv  in  SICAP  la  Sectiunea  „solicitari  de
clarificare/intrebari/comunicari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice.
Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de „lista clarificari notificari si decizii” a anuntului de
participare publicat pe site –ul http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub.
Comisia  de  evaluare  va  transmite  solicitarile  de  clarificare  privind  ofertele  depuse,  in  SICAP  la  Sectiunea  „solicitari  de
clarificare/intrebari/comunicari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe
parcursul evaluarii  ofertelor prin intermediul SICAP (Sectiunea „solicitari de clarificare/intrebari/comunicari”),  integral in sectiunea
corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte, semnate cu semnatura electronica
extinsa valida, bazata pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul semnarii ofertei in conformitate cu prevederile
legale referitoare la semnatura electronica..
Se recomanda ofertantilor sa inspecteze locatia proiectului si imprejurimile pentru a evalua, pe propria raspundere, cheltuliala si riscul,
datele necesare pentru a pregati oferta.
Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea
standardelor,  la  un  anumit  producator,  la  marci,  brevete,  tipuri,  la  o  origine  sau  la  o  productie/metoda  specifica  de
fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

 
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; Localitate: Bucuresti; Cod Postal: 030084; Tara: Romania; Codul NUTS: RO321 Bucuresti;
Adresa  de  e-mail:  office@cnsc.ro;  Nr  de  telefon:  +40  213104641;  Adresa  web  a  sediului  principal  al  autoritatii/entitatii
contractante(URL) http://www.cnsc.ro; 

 
VI.4.3 Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: 
Persoana vatamata poate sesiza Consiliul  National de Solutionare a Contestatiilor sau instantele judecatoresti,  in termenele
prevazute de art.8 din Legea nr 101/2016.

 
VI.4.4 Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
-
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