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FIŞA DE DATE A ACHIZITIEI

I.

AUTORITATEA CONTRACTANTA

Denumire: Compania Naţională ADMINISTRAŢIA PORTURILOR MARITIME SA Constanţa
Adresa: Incinta Port Constanţa, Gara Maritimă
Localitate: Constanţa
Cod poştal: 900900
Tara: România
Web: www. portofconstantza.com
Contact:Şuteu Mariana– Serv.Tehnic
Telefon: 0241-601242, 601899
Reparatii Achizitii Publice
Fax: 0241-601242
msuteu@constantza-port.ro

I.a.

Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante
 ministere ori alte autorităţi publice
centrale
 inclusiv cele subordonate la nivel
regional sau local
 agenţii naţionale
 autorităţi locale
 alte instituţii guvernate de legea publică
 instituţie europeană/organizaţie
internaţionala
 altele (specificaţi)













servicii publice centrale
apărare
ordine publică/siguranţa naţională
mediu
economico-financiare
sănătate
construcţii şi amenajarea teritoriului
protecţie socială
cultura, religie si recreere
educaţie
activităţi relevante
 energie
 apă
 poştă
 transport
X  altele: "alte activităţi anexe
transporturilor pe apă" 6322
Autoritatea contractanta achiziţionează in numele altei autorităţi contractante
DA 
NU 
X

Alte informaţii si/sau clarificări pot fi obţinute:

 la adresa mai sus menţionată

altele:

Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: 23.07.2010, ora : 16.00
Adresa : Serv. Tehnic-Reparatii Achizitii Publice Telefon: 0241-601242, 601899, Fax: 0241-601242
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: , 26.07.2010 orele 16.00

I.b.

Căi de atac

Eventualele contestaţii se pot depune:
fie la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
fie la autoritatea contractantă şi apoi la instanţa competentă
Denumire: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Adresa:Str. Stavropoleos, nr. 6, Sector 3
Localitatea: Bucureşti
Cod poştal: 030084
Tara: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: 021-3104641
Adresa Internet:
Fax: 021-3104642

Denumirea instanţei competente: Judecătoria Constanţa
Adresa: Str. Traian, nr.53
Localitatea: Constanţa
Cod poştal: 900725
Tara: România
E-mail:
Telefon: 0241-617760
Adresa Internet:
Fax: 0241-619.669
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Sursa de finanţare
După caz, proiect/program finanţat din fonduri
comunitare
DA 
NU 

Surse proprii

II.

OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1.

Descriere

II.1.1. Denumire contract:
„ INSPECŢII SUBACVATICE ASUPRA CONSTRUCŢIILOR HIDROTEHNICE DIN
PORTURILE MARITIME ROMÂNEŞTI ŞI INTERVENŢII LA NAVELE CN APM SA
CONSTANŢA ”
II. 1.2. Denumire contract şi locaţia lucrării
(a) Lucrări

(b) Produse
Execuţie

Cumpărare
Proiectare şi execuţie

Leasing
Realizare prin orice mijloace
Închiriere
corespunzătoare cerinţelor
Cumpărare in rate
specificate de autoritate
contractantă

Principala locaţie a lucrarii
Principalul loc de livrare

Cod CPV







Cod CPV

(c) Servicii
Categoria serviciului


2A 
2B 

Principala locaţie a prestatiei
Port Constanta, Constanta
Sud, Midia

CPV 98363000-5 ( servicii
de scufundare)

II. 1.3. Procedura se finalizează prin :
Contract de achiziţie publică: 
Încheierea unui acord cadru

II. 1.4. Durata contractului de achiziţie publica:
 12 luni calendaristice
II.1.5. Informaţii privind acordul cadru (dacă este cazul)
Acordul cadru cu mai mulţi operatori Nr. □□□ sau,
Acordul cadru cu un singur operator
dacă este cazul, nr. □□□ maxim al participanţilor al
acordului cadru vizat
Durata acordului cadru:
Durata în ani □□ sau luni □□□
Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii acordului cadru
II.1.6. Divizare pe loturi DA
Ofertele se depun pe:
Un singur lot 

DA 



NU 

NU 
Unul sau mai multe 

Toate loturile 

Alte informaţii referitoare la loturi:
II.1.7. Oferte alternative sunt acceptate

II.2.

DA 

NU 

Cantitatea sau scopul contractului
II.2.1. Scopul contractului:









Inspecţii subacvatice a construcţiilor de acostare şi a digurilor materializate în expertiza cu
transpunerea în planuri a măsurătorilor (degradări, fisuri, rosturi, deplasări ale zidului de cheu,
observaţii la patul de fundare şi pe 3m în bazin în faţa cheului) corelate cu măsurătorile
topografice pentru determinarea tasărilor, deplasărilor ;
Măsurători subacvatice în bazin după execuţia lucrărilor de întreţinere a adâncimilor prin dragaj;
Inspecţii în bazin pentru depistarea obstacolelor cu transpunerea în planuri şi raport constatator
Scoaterea obstacolelor submerse de dimensiuni mici –max 100t- (obiecte metalice care afectează
navigaţia prin poziţionare, blocuri de piatra, etc) ;
Intervenţii cu scafandri la navele din dotarea CN APM SA Constanta;
Filmări subacvatice ;
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Inspecţie subacvatica la paramentul cheului, pentru determinarea poziţiei relative a blocurilor de
cheu si pentru măsurarea dimensiunilor găurilor (avariilor) rezultate in urma impactului dintre
nava si cheu ; .

II.2.2. Opţiuni
Posibilitatea de suplimentare a serviciilor conform OUG 34/2006

DA 

NU 

III CONDIŢII SPECIFICE CONTRACTULUI
III.1. Alte condiţii particulare referitoare la contract (după caz)
III.2.1. Contract rezervat (daca DA scurta descriere )
III.2.2. Altele (daca DA, descrieţi)

IV.

NU 
NU 

DA 
DA 

PROCEDURA

IV.1. Procedura selectata
Licitaţie deschisa
Licitaţie restrânsa
Licitaţie restrânsa accelerata
Dialog competitiv






Negociere cu anunţ de participare
Negociere fără anunţ de participare
Cerere de oferta
Concurs de soluţii

IV.2. Etapa finală de licitaţie electronica

DA 







NU 

IV.3. Legislaţia aplicată
Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind achiziţiile publice, a contractelor de
concesiune de lucrări şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată in Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.418/15.05.2006, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă nr.
34/2006, publicată in Monitorul oficial al României, Partea I, nr. 625/20.07.2006, cu modificările şi
completările ulterioare;
Legea nr. 337/20.07.2006 pentru aprobarea OUG nr. 34/2006, publicata in M.O al Romaniei,
partea I nr. 625/20.07.2006
Ordinul nr.155/2006 al ANRMAP privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de
achiziţie publică;
Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii,
modificată şi completată de Ordonanţa de Guvern nr. 27/2006.
Ordin al Ministrului Transporturilor nr. 563/2007 pentru aprobarea procedurii de organizare,
desfăşurare, evaluare, atribuire şi monitorizare privind achiziţiile publice de produse, servicii şi
lucrări în cadrul Ministerului Transporturilor şi a unităţilor aflate în subordinea , sub autoritatea sau
în coordonarea sa.
OUG nr.94/26.09.2007 pentru modificarea si completarea OUG nr.34/2006.

V.CRITERII DE CALIFICARE SI SELECŢIE
V.1. Situaţia personala a candidatului / ofertantului
Declaraţie privind eligibilitatea (privind
neîncadrarea în prevederile art. 180 din
OUG 34/2006)
Solicitat 
Nesolicitat 

Cerinţa obligatorie:
1. prezentare Declaraţie conform Formularul 5.1.A
din Secţiunea IV .

Declaraţie privind neîncadrarea în
prevederile art. 181 din OUG 34/2006

Cerinţa obligatorie:
1. prezentare Declaraţie conform Formularul 5.1.B
din Secţiunea IV
2. prezentare Certificat de atestare fiscală pentru
persoane juridice privind impozitele şi taxele
locale şi alte venituri ale bugetului local.
3. prezentare Certificat de atestare fiscală pentru
persoane juridice privind plata impozitelor,
taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale

Solicitat 

Nesolicitat 
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către bugetele componente ale bugetului
ganeral consolidat.
Notă:
Certificatele solicitate vor fi valabile la data
deschiderii ofertelor.
Certificatele solicitate se vor prezenta în original
sau copie legalizaţă, pe formulare tip eliberate de
autorităţile competente din ţara în care
candidatul/ofertantul este rezident şi trebuie să
ateste îndeplinirea obligaţiilor de plată la data de
31.05.2010.
4. prezentare cazier fiscal, eliberat de D.G.F.P.,
din care să reiasă că nu are fapte înscrise în
cazierul fiscal, valabil la data deschiderii
ofertelor.
Pentru persoanele juridice străine:
În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care
este stabilit operatorul nu se emit astfel de
documente sau acestea nu vizează toate situaţiile
ofertantul
va
prezenta
declaraţia
conform
Formularului 5.1.B din Secţiunea IV sau o declaraţie
autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi
administrative sau judiciare ori a unei asociaţii
profesionale care are competenţe în acest sens.

Declaraţie privind calitatea de
participare la procedură
Solicitat 
Nesolicitat 

Cerinţa obligatorie:
1. prezentare Declaraţie conform Formularul 5.1.C
din Secţiunea IV

V.2. Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (înregistrare)
Documente privind înregistrarea
Persoane juridice/fizice romane

Cerinţe obligatorii:
1. prezentare Certificat de înregistrare emis de
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă tribunal
(fotocopie);
2. prezentare Certificat constatator emis de oficiul
registrului comerţului de pe lângă tribunal cu date
actualizate, eliberat cu cel mult 30 zile înainte de
data limită de depunere a ofertelor, din care să
rezulte:
-obiectul de activitate al ofertantului include
servicii de inspecţii subacvatice
- nu sunt înscrise menţiuni cu privire la aplicarea
legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.
Notă: Pentru a fi valabil certificatul constatator va
fi prezentat în original sau în copie legalizată şi va
fi în termen la data deschiderii ofertelor.

Documente care dovedesc că ofertantul
beneficiază de prevederile Legii nr.346/2004
privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării
întreprinderilor mici şi mijlocii (dacă este cazul)

Cerinţa obligatorie
1. prezentare Declaraţie pe propria răspundere
privind încadrarea întreprinderii în categoria
întreprinderilor mici şi mijlocii, conform OG nr.
27/2006 pentru modificarea şi completarea Legii
nr.346/2004.

Documente privind înregistrarea
Persoane juridice/fizice străine

Cerinţa obligatorie:
1.
prezentare Documente care dovedesc o
formă de înregistrare ca persoană juridică şi
atestarea ori apartenenţa din punct de vedere
profesional, în conformitate cu prevederile din
ţara în care ofertantul este stabilit.
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V.3. Situaţia economico-financiară
Informaţii privind cifra de afaceri
Solicitat 
Nesolicitat 

Situaţii financiare
Solicitat 

Cerinţa minima :
1. prezentare fisa de Informatii generale privind
ofertantul pe ultimii 3 ani (2007, 2008, 2009)
conform Formularul 5.3.1 din Sectiunea IV.
2. cifra medie anuala pe ultimii 3 ani, echivalentul
a 30.000 euro.

Nesolicitat 

Lichiditate generală (active circulante/datorii
curente x100)
Solicitat 
Nesolicitat 
Solvabilitate patrimonială (capital propriu/
total pasiv x 100)
Solicitat



Nesolicitat 

V.4. Capacitatea tehnica
Lista principalelor servicii prestate in Cerinţa minima :

listă a serviciilor prestate în ultimii 3 ani ,
ultimii 3 ani
Solicitat 

Nesolicitat 

Cerinţa minima :

Informaţii privind echipamentele
tehnice, utilaje, instalaţii
Solicitat 

Nesolicitat

însoţită de certificări de bună execuţie pentru cele
mai relevante lucrări şi care vor conţine valori ,
perioada şi locul de execuţie a lucrărilor , modul de
îndeplinire a obligaţiilor , beneficiari , indiferent dacă
sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi .

Fise de informaţii privind experienţa similara
însoţite
de
recomandări
din
partea
beneficiarilor/clienţilor respectivi (Anexa nr. 6)
pentru serviciile prestate in ultimii 3 ani de
specialitate SERVICII DE SCUFUNDARE
Trebuie prezentat cel puţin un contract de valoare
minima echivalentul a 25.000 EURO prin raportarea
in lei la cursul de schimb lei/EURO din data semnării
procesului verbal de recepţie. Se va prezenta copie
după contract şi după PV de recepţie.
Recomandări din partea altor beneficiari/clienţi



Declaraţie care conţine informaţii privind
dotările specifice, utilaje, echipament tehnic, mijloace
de transport, laboratoare si alte mijloace fixe pe care
candidatul/ofertantul se angajează să le utilizeze pentru
îndeplinirea contractului (Anexa nr. 7).

Informaţii privind personalul tehnic de Cerinţa minima :
1. prezentare Declaraţie care conţine numărul
specialitate si de asigurarea calităţii
Solicitat 

Nesolicitat 

mediu în ultimele 12 luni al personalului
angajat,
asigurarea
cu
personal
de
specialitate, numărul şi pregătirea cadrelor
de conducere, precum şi persoanele
responsabile
direct
de
îndeplinirea
contractului, conform Formularul 5.4.4. din
Secţiunea IV.
2. prezentare
Lista
privind
persoanele
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responsabile
direct
cu
îndeplinirea
contractului, conform Formularul 5.4.5. din
Secţiunea IV
3. prezentare
CV-uri
ale
persoanelor
responsabile
direct
cu
îndeplinirea
contractului ce face obiectul achiziţiei
precum şi ale oricăror alţi specialişti cu
sarcini cheie în îndeplinirea contractului.
Informaţii privind asocierea
Solicitat 
Nesolicitat 

Informaţii privind subcontractantii
Solicitat 
Nesolicitat 

Cerinţa minima :
- Dacă este cazul, se va prezenta Acordul de
asociere, conform Formularul 5.4.7. din
Secţiunea IV, acord precum şi a formularelor
care trebuie prezentate de asociaţi.
Cerinţa minima :
- Dacă este cazul, se va prezenta Declaraţie
privind partea/părţile din contract care sunt
îndeplinite de subcontractanţi şi specializarea
acestora, conform Formularul 5.4.8. din
Secţiunea IV, a acordurilor de subcontractare
precum şi a formularelor care trebuie prezentate
de subcontractanţii care vor avea o pondere de
peste 10% în îndeplinirea contractului.

V.5. Standarde de asigurarea calitatii
Solicitat 

Nesolicitat 

V.6. Standarde de protecţia mediului
Solicitat 

Nesolicitat 

VI ELABORAREA OFERTEI
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VI.1. Limba de redactare a ofertei

Limba română

.1.1
Notă: Documentaţia tehnică
(specificaţii, broşuri tehnice pliante,
prospecte, manual de utilizare etc.) vor
fi prezentate în limba română.

VI.2. Perioada de valabilitate a ofertei
VI.3. Garanţia de participare
Solicitat 

Nesolicitat 

VI.4. Modul de prezentare a propunerii
tehnice

Documentele emise de instituţii/organisme oficiale din
ţara în care ofertanţii străini sunt rezidenţi pot fi
prezentate în altă limbă, cu condiţia ca acestea sa fie
însoţite de o traducere autorizată în limba română.
Minim 30 de zile calendaristice.
cuantumul garanţiei de participare: 2.000 lei
perioada de valabilitate a garanţiei pentru
participare: 30 zile.
forma de constituire a garanţiei de participare
care va fi acceptată.
 ordin de plată în contul autorităţii
contractante confirmat de bancă, sau
 sumă în numerar depusă la casieria
unităţii, sau
 scrisoare de garanţie bancară în
favoarea
autorităţii
contractante,
eliberată de o bancă din România sau,
după caz, de o bancă din străinătate,
de preferinţă cu corespondent în
România, conform Formularul 6.3.1 din
Secţiunea IV.
Notă:
- Pentru participarea la procedură este
obligatorie constituirea garanţiei pentru
participare.
- Comisia de evaluare va respinge oferta
candidatului/ofertantului, în cadrul şedinţei de
deschidere, dacă acesta nu face dovada
constituirii garanţiei de participare în
cuantumul şi forma solicitată.
Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel
incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele
prevazute in Caietul de sarcini.

Ofertanţii trebuie să deţină certificat ISO 9001

VI.5. Modul de prezentare a propunerii
financiare

VI.6. Prezentarea ofertei

Ofertantul va elabora propunerea financiară
astfel încât aceasta să furnizeze toate
informaţiile solicitate cu privire la preţuri, tarife
,dacă este cazul, la condiţii de cost ale creditului
, precum şi la alte condiţii financiare şi
comerciale legate de obiectul contractului de
achiziţie publică.
Propunerea financiară – ofertantul trebuie să
prezinte formularul de ofertă, care reprezintă
elementul principal al propunerii financiare
Pentru comparare, preţurile prezentate în euro
vor fi transformate în lei la cursul oficial al Băncii
Naţionale a României din data de 12.07.2010.
Adresa la care se depune oferta:
Compania Naţională
Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa,
Incinta Port Constanţa, Gara Maritimă,Cam. 217 –
Registratura/ Cod 900900, CONSTANŢA
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Numărul de exemplare în care se va prezenta
oferta: 1 exemplar original + 1 copie
Originalul şi copia/copiile trebuie să fie tipărite
sau scrise cu cerneala neradiabilă şi vor/va fi
semnate pe fiecare pagină de reprezentantul
/reprezentanţii autorizat/autorizaţi corespunzător
să angajeze ofertantul în contract. În cazul
documentelor emise de instituţii/organisme
oficiale abilitate în acest sens documentele
respective trebuie să fie semnate şi parafate
conform prevederilor legale.
Fiecare pagină a ofertei va fi semnată şi
numerotată de către ofertant. Se va ataşa un
opis al documentelor prezentate.
Orice ştersătură, adăugare, interliniere sau scris
peste cel dinainte sunt valide doar dacă sunt
vizate
de
către
persoana/persoanele
autorizată/autorizate să semneze oferta.

Marcarea şi sigilarea ofertei:
Ofertantul trebuie să sigileze originalul
şi copiile în plicuri separate, marcând
corespunzător plicurile cu "ORIGINAL"
si, respectiv, "COPIE". Plicurile se vor
introduce intr-un plic exterior, închis
corespunzător şi netransparent.

.1.2

În plicurile cu menţiunea "ORIGINAL", respectiv
"COPIE", se vor introduce: oferta financiară, oferta
tehnică şi documentele de calificare (precizate la
Cap.IV.). Acestea vor fi prezentate în dosare distincte,
cu opis.
În plicul exterior se va introduce un al treilea plic ce va
conţine următoarele documente care însoţesc oferta, în
original:
a) Scrisoarea de garanţie bancară privind
constituirea garanţiei de participare,
conform pct. VI.3.;
b) Împuternicirea pentru semnatarul ofertei,
conform Formularul 6.6.1 din Secţiunea IV;
c) Împuternicirea pentru participarea la
deschiderea ofertelor, conform Formularul
6.6.2 din Secţiunea IV;
d) Declaraţia pe propria răspundere privind
încadrarea întreprinderii în categoria
întreprinderilor mici şi mijlocii (dacă este
cazul).

.1.3

.1.4

Plicurile interioare trebuie să fie marcate
cu denumirea şi adresa ofertantului,
pentru a permite returnarea ofertei fără
a fi deschisă, în cazul în care oferta
respectivă este declarată întârziată.
Plicul exterior va fi marcat cu adresa
autorităţii contractante şi cu inscripţia:
“A NU SE DESCHIDE
00

ÎNAINTE DE DATA
27.07.2010 ,ORA 11 ” .
Pentru achiziţia : „INTRETINERE SI AMENAJARE A
SPATIILOR VERZI DIN PORTUL CONSTANTA”

.1.5

Plicul exterior va fi însoţit de Scrisoarea
10

de
înaintare,
întocmită
conform
Formularul 6.6.3 din Secţiunea IV.
VI.7. Data limită de depunere a ofertelor

27.07.2010, ora 10.3000.

VI.8. Posibilitatea retragerii sau
modificării ofertei

Modificarea si retragerea ofertei:
.1.6
Orice ofertant are dreptul de a-si
modifica sau de a-si retrage oferta
numai înainte de data limita stabilita
pentru depunerea ofertei si numai printro solicitare scrisa in acest sens.
.1.7
In cazul in care ofertantul doreşte sa
opereze modificări in oferta deja depusa,
acesta are obligaţia de a asigura
primirea si înregistrarea modificărilor
respective
de
către
autoritatea
contractanta pana la data limita pentru
depunerea ofertelor. Pentru a fi
considerate parte a ofertei modificările
trebuie prezentate in conformitate cu
prevederile de la V.6. cu amendamentul
ca pe plicul exterior se va marca, in mod
obligatoriu,
si
inscripţia
"MODIFICĂRI".
.1.8
Ofertantul nu are dreptul de a-si retrage
sau de a-si modifica oferta după
expirarea datei limita pentru depunerea
ofertelor, sub sancţiunea excluderii
acestuia de la procedura pentru
atribuirea contractului de achiziţie
publica si a pierderii garanţiei pentru
participare.
Oferte întârziate
.1.9
Oferta care este depusa/transmisa la o
alta adresa a autorităţii contractante
decât cea stabilita in anunţul sau in
invitaţia de participare ori care este
primita de către autoritatea contractanta
după expirarea datei limita pentru
depunere se returnează nedeschisă.

VI.9. Deschiderea ofertelor

Deschiderea ofertelor se face la sediul Companiei
Naţionale Administraţia Porturilor Maritime S.A.
00
Constanţa, la data de 27.07.2010, ora 11 .
La şedinţă pot participa reprezentanţii împuterniciţi ai
ofertantului în baza unei împuterniciri conform
Formularul 6.6.2 din Secţiunea IV;.

VII CRITERII DE ATRIBUIRE
Criteriul pe baza căruia se atribuie contractul de achiziţie publică nu poate fi schimbat pe
toata durata de aplicare a procedurii de atribuire a contractului respectiv. Acesta este :
OFERTA CU PREŢUL CEL MAI SCĂZUT .
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Evaluarea ofertelor şi în urma acestei evaluări stabilirea ofertei câştigătoare se realizeză de
către comisia de evaluare , avându-se în vedere încadrarea în perioada de valabilitate a
ofertelor , precum şi criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.
Prezentarea tarifelor pe prestaţii (atât în lei cât şi în euro) şi ponderea acestora în
stabilirea preţului cel mai scăzut in vederea evaluării ofertelor sunt:
Inspecţii subacvatice a construcţiilor de acostare si a digurilor materializate in expertiza cu
transpunerea in planuri a măsurătorilor (degradări, fisuri, rosturi, deplasări ale zidului de
cheu, observaţii la patul de fundare si pe 3m in bazin in fata cheului) corelate cu
măsurătorile topografice pentru determinarea tasărilor, deplasărilor ; - tarif euro/100mp cu o
pondere de 90% in P1
Măsurători subacvatice in bazin după execuţia lucrărilor de întreţinere a adâncimilor; prin
dragaj - tarif euro/100mp cu o pondere de 10% in P1
Inspecţii in bazin pentru depistarea obstacolelor cu transpunerea in planuri si raport
constatator – tarif euro/ oră cu o pondere de 10% in P2
Scoaterea obstacolelor submerse de dimensiuni mici –max 100t- (obiecte metalice care
afectează navigaţia prin poziţionare, blocuri de piatra, etc) – tarif euro/oră cu o pondere de
30% in P2
Intervenţii cu scafandri la navele din dotarea CN APM SA Constanta; -euro/ ora cu o
pondere de 40% in P2
Filmări subacvatice -euro/oră cu o pondere de 20% in P2,
P total = P1 x 90% + P2 x 10%
VII.2. 

Oferta câştigătoare stabilită de către comisia de evaluare va fi oferta cu preţul cel mai
scăzut

VIII ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICA
/ÎNCHEIEREA ACORDULUI CADRU
VIII.1. Ajustarea preţului
contractului
DA 

NU 

VIII.2. Garanţia de bună execuţie a
contractului
DA 

NU 

DIRECTOR TEHNIC
Emil Sorin BANIAS

SEF SERV. TEHNIC REPARATII
ACHIZITII PUBLICE
Florin CHIRILA

SEF SERV. CONTENCIOS JURIDIC
Tanta MUZECHEARU
Juridic
şi Contencios
MUZECHEARU

Şef Birou Achiziţii Finanţări Interne
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SECŢIUNEA II

CAIET DE SARCINI
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Cap. A.
I.

Alcătuirea construcţiilor supuse urmăririi

Cheurile:

1. Patul de fundare al cheului este executat din piatra bruta, a cărui grosime variază între
1.50m – 3.00m si este nivelat cu un strat din piatra sparta.
Patul este realizat într-o chiuneta a cărui adâncime variază în funcţie de adâncimea la
care se afla terenul bun de fundare. La terenurile mai slabe s-a prevăzut si un strat de
piatra sparta de repartiţie sub patul de piatra bruta (la molul 2S si 3S).
In zonele cu roca de baza la nivelul de fundare a cheiului, patul s-a realizat numai din
piatra sparta in grosime de 0.50m care are rol de egalizare a terenului.
2. Zidul de cheu sau cheul propriu-zis, trebuie ca prin greutatea lui sa poată retine
umplutura din spate cu suprasarcina din greutatea mărfurilor depozitate pe platforma
si a utilajelor şi să transmită la patul de fundare presiuni admisibile.
Soluţiile constructive adoptate in porturile Constanta, Midia şi Mangalia diferă cu
adâncimea de fundare si cu evoluţia concepţiei tehnologice, existând următoarele tipuri:
a)
Cheuri din blocuri paralelipipedice din beton de 40t/buc. in zidărie ţesută, cu
un coronament din zidărie de moloane si piatra bruta (portul vechi pentru
adâncimi de la –8.50m pana la –11.50m).
b)
Cheul din blocuri de beton teşite si cu goluri, de cca. 100t/buc, zidite in pile
de 5.50m lăţime. Blocurile sunt diferite pe verticala si geometria lor este astfel
proiectata încât să se realizeze echilibrul forţelor ce acţionează la nivelul fiecărui
rost dintre blocuri. Coronamentul din beton sau beton slab armat leagă intre ele 5
sau 6 pile de blocuri pentru conlucrare la acţiunile exterioare (portul Constanta
nord –extindere, Constanta Sud, Midia si Mangalia pentru adâncimi de la pana la –
17.00m).
c)
Cheuri din virole de beton armat de cca. 100t/buc, zidite in pile din virole
(bazinul mineralier si al postului de acostare petrolier din portul Constanta pentru
adâncimi de –16.50m si –19.00m).
d)
Cheuri din chesoane din beton armat, cu o structura celulara, cu celule
cilindrice sau paralelipipedice umplute cu piatra sparta, in lungime totala de
37.50m, lăţime de 12.50m si talpa de 14.50m; înălţimea totala a chesonului poate
fi de 15.30m, 18.20m si 19.90m, in funcţie de adâncimea de fundare a cheului
respectiv: 14.50m, 16.50m si 19.00m. Coronamentul din beton armat consolidează
partea superioara a unui singur cheson (portul Constanta, Constanta Sud la
adâncimi de 14.50m, 17.00m si 19.00m). In toate cazurile, coronamentul la cota
+2.50m sau + 3.00m este prevăzut cu accesoriile necesare acostării si operării
navelor: amortizori, bolarzi de la 450KN pana la 1500KN, scări, canale si cămine
pentru utilităţi. De asemenea, el constituie si grinda de fundare a filei de la apa a
macaralelor.
3. Prismul descărcător din piatra, de dimensiuni corespunzătoare înălţimii cheului este
prevăzut pentru că împingerea asupra cheului sa fie cat mai mica. Uneori, pe acest
prism a fost fundata si fila de uscat a macaralelor.
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1. Inspecţiile subacvatice asupra cheurilor si digurilor de adăpostire vor fi structurate
după cum urmează:
1.1. Cheurile:
Măsurătorile şi observaţiile pentru cheuri vor fi realizate asupra zidului de cheu, zona
submersă, asupra patului de fundare si pe 3m in bazin in fata cheului, după cum
urmează:
Pentru stabilirea stării generale a zidului de cheu se vor urmări (prin măsurare şi
poziţionare in vederi frontale):
-degradări ale betonului (exfolieri, eroziuni);
-fisuri, crăpături sau dislocări;
-in cazul degradării betonului pentru cheurile din beton armat, se va preciza starea
armaturilor.
Toate datele obţinute vor fi înregistrate intr-un tabel cu specificaţii asupra
dimensiunilor degradărilor si cu poziţionarea in vederi frontale (scara min. 1:100).
Determinarea deplasărilor orizontale si verticale ale blocurilor de cheu, virolelor si
chesoanelor se va realiza prin măsurători pe profile trasate pe mijlocul fiecărei pile,
cuib de virole, celula de cheson.
Deplasările pe orizontala ale blocurilor vor fi redate in vederile frontale (scara
min.1 :100) prin măsurarea dimensiunilor rosturilor dintre blocurile a doua pile
alăturate şi a deplasării acestor rosturi fata de o verticala teoretica. Se considera ca
fiind verticala teoretica, cea care trece prin mijlocul rostului dintre blocurile imediat
de sub coronament.
Se va întocmi un releveu al fiecărei pile (cuib de virole, celula de cheson), prin
măsurători ale deplasărilor blocurilor fata de primul bloc vizibil de la baza cheului.
Transpunerea în profile verticale (scara min. 1 :100) ale deplasărilor blocurilor de
cheu (virole, celule de cheson) va fi făcuta fata de un profil teoretic (cel de
proiectare).
măsurătorile si observaţiile asupra patului de fundare se vor realiza prin urmărirea
schimbării formei si dimensiunilor patului de fundare (lăţime, cote de nivel), prin
controlul zonei de contact dintre blocul de baza si pat, pentru semnalarea apariţiei
eventualelor goluri sub acest bloc.
Calculul se va face la 100mp inspectata, indiferent de numărul de scafandri folosiţi.
1.2. Digurile de adăpostire
Se vor face inspecţii si măsurători atât asupra taluzului exterior, cat si asupra celui
interior, urmărindu-se:
stabilirea materialelor de construcţie întâlnite pe taluz si la piciorul taluzului;
alcătuirea pe straturi simple sau duble a carapacei de stabilopozi;
descrierea calitativa a straturilor de stabilopozi, a stării lor fizice (stabilopozi
deterioraţi, desime, tipuri);
stabilirea stării banchetei de la baza si a covorului de piatra;
se vor trasa profile transversale din 10m in 10m (scara min 1:100)
Datele obţinute vor fi incluse in fise descriptive pentru fiecare din secţiunile inspectate.
Pentru poziţionarea secţiunilor de dig inspectate, va fi folosita reţeaua de sprijin existenta
pe coronamentul digului.
Calculul se va face la 100 mp inspectata, indiferent de numărul de scafandri folosiţi.
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II.
III.

Digurile de adăpostire au următoarea alcătuire:

nucleul de piatra nesortată, sub 1 t/buc. (cu mult material mărunt);
mantale de blocuri din piatra de 1-3 t/buc., care au rolul de a constitui un filtru
invers ce împiedică antrenarea materialului mărunt din nucleu de către valuri;
carapacea de stabilopozi sau blocuri de piatra de pana la 7 t/buc., cu rolul de a
rezista acţiunii valurilor si de a proteja astfel corpul digului; Desimea elementelor
carapacei trebuie sa fie continua, astfel încât sa acopere uniform si complet mantalele
din blocuri;
bancheta de sprijin a carapacei situata la piciorul taluzului, cu rolul de a împiedica
alunecarea carapacei si de a repartiza către teren presiunile date de aceasta;
covorul din piatra nesortată de la piciorul taluzului, cu rolul de a împiedica afuierile
şi de a repartiza presiunile transmise de bermă.
III.
Navele care apartin C.N. A.P.M. S.A. Constanta – Sucursala Nave
Tehnice Portuare, pentru care se pot presta servicii:
1. remorcherele Pescaruş 1, Pescaruş 2 si Suceveni 6 de 2x300CP;
2. şalandul Canara pentru colectare reziduuri–600t;
3. macaraua Gigant 100t;
4. nava tehnica intervenţii -Pompier 8;
5. nava Colector 101 (fosta CEAM SM 101);
6. şalupe pt depoluare: Depol 3, Depol 5, Depol 9, Depol 10;
7. şalupele Sirius 1, Sirius 2;
8. nava colectoare Nicolae Zeicu;
9. nava măsurători hidrografice Anghel Saligny

Cap. B

Prestaţiile care fac obiectul caietului de sarcini

1. Inspecţii subacvatice a construcţiilor de acostare si a digurilor materializate in
expertiza cu transpunerea in planuri a măsurătorilor (degradări, fisuri, rosturi,
deplasări ale zidului de cheu, observaţii la patul de fundare si pe 3m in bazin in
fata cheului) corelate cu măsurătorile topografice pentru determinarea tasărilor,
deplasărilor ;
2. Măsurători subacvatice in bazin după execuţia lucrărilor de întreţinere a
adâncimilor prin dragaj;
3. Inspecţii in bazin pentru depistarea obstacolelor cu transpunerea in planuri si
raport constatator
4. Scoaterea obstacolelor submerse de dimensiuni mici –max 100t- (obiecte metalice
care afectează navigaţia prin poziţionare, blocuri de piatra, etc) ;
5. Intervenţii cu scafandri la navele din dotarea CN APM SA Constanta;
6. Filmări subacvatice ;
7. Inspecţie subacvatica la paramentul cheului, pentru determinarea poziţiei relative a
blocurilor de cheu si pentru măsurarea dimensiunilor găurilor (avariilor) rezultate
in urma impactului dintre nava si cheu ;
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Menţiune :
Inspecţiile subacvatice se vor urmări terestru de către reprezentantul Administraţiei,
prin intermediul aparaturii Prestatorului. Acesta din urma are obligaţia de a realiza
inspecţiile numai cu urmărirea acestora prin intermediul unei camere etanşe conectate la
un monitor aflat la suprafaţa. La solicitarea Administraţiei, Prestatorul are obligaţia de
a realiza filmări asupra zonelor indicate.
2. Inspecţii subacvatice in bazin după execuţia lucrărilor de întreţinere a
adâncimilor prin dragaj;
In zonele menţionate de către Administraţie, Prestatorul va urmări daca prin dragaj s-a
realizat cota respectivului bazin si daca in mod accidental aceasta a fost mai mare fata de
cota data de proiect.
Calculul se va face la 100 mp inspectata, indiferent de numărul de scafandri folosiţi.
3. Inspecţii subacvatice in bazin pentru descrierea obstacolelor.
In zonele menţionate de către Administraţie, Prestatorul va urmări existenta obstacolelor,
făcând specificaţii asupra naturii obstacolelor întâlnite, a dimensiunilor acestora, etc.
Calculul se va face la ora de submersie.
Prestatorul are obligaţia de a realiza acest serviciu numai cu urmărirea intervenţiilor
prin intermediul unei camere etanşe conectate la un monitor aflat la suprafaţa. La
solicitarea Administraţiei, Prestatorul are obligaţia de a realiza filmări asupra zonelor
indicate.
4.Scoaterea obstacolelor submerse de dimensiuni de pana la 100t (obiecte metalice
care afectează navigaţia prin poziţionare, blocuri de piatra, etc.) : se vor realiza la
solicitarea Administraţiei, cu negocierea duratei de realizare prestaţiilor, anterior
demarării lucrărilor.
Calculul se va face la ora de submersie.
Prestatorul are obligaţia de a realiza acest serviciu numai cu urmărirea intervenţiilor
prin intermediul unei camere etanşe conectate la un monitor aflat la suprafaţa. La
solicitarea Administraţiei, Prestatorul are obligaţia de a realiza filmări asupra zonelor
indicate.

5. Intervenţii la navele din dotarea CN APM SA - SNTP” vor fi următoarele:
inspecţii subacvatice a operei vii, a instalaţiei de guvernare a navelor,
lucrări de taiere si sudura subacvatica;
etanşări ale axului port-elice pentru înlocuirea garniturilor;
etanşări ale găurilor de apa in corpul navelor;
etanşări ale prizelor de fund in vederea lucrărilor la valvule;
degajări ale elicelor
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Calculul se va face la ora de submersie.
Prestatorul are obligaţia de a realiza acest serviciu numai cu urmărirea intervenţiilor la
nave prin intermediul unei camere etanşe conectate la un monitor aflat la suprafaţa. La
solicitarea Administraţiei, Prestatorul are obligaţia de a realiza filmări asupra zonelor
indicate.
6. Filmări subacvatice: se vor realiza la solicitarea Administraţiei, la construcţiile
descrise anterior si la navele SNTP.
Calculul se va face la ora de submersie.
7. Inspecţia subacvatica a paramentului cheului in cazul evenimentelor (coliziuni cu
nave, avarii).
Inspecţia subacvatica a paramentului cheului se va realiza fata de baza de măsurători sau
linia mărcilor de pe coronament. Ea va cuprinde întreaga zonă avariată şi pilele adiacente
neafectate, delimitându-se avaria cu cote in cele trei dimensiuni. Se vor releva poziţia şi
dimensiunile crăpăturilor, dar si a rosturilor dintre elemente.
De asemenea, aceste inspecţii vor fi urmărite terestru prin intermediul camerei etanşe
conectate la un monitor aflat pe cheu, pus la dispoziţia reprezentantului Administraţiei.
Tarifele pentru asemenea intervenţii nu vor fi impuse de Administraţie, pentru ca acesta
nu îşi asumă obligaţiile de plata, decât după recuperarea prejudiciului, in funcţie de
sumele obţinute si numai după intrarea in contul Administraţiei a valorii litigiului.
Prestatorul are obligaţia de a susţine devizul înaintat pentru prestaţiile efectuate si
tarifele cuprinse in acesta.
Prezentarea tarifelor pe prestaţii (atât în lei cât şi în euro) si ponderea acestora in
stabilirea preţului cel mai scăzut in vederea evaluării ofertelor sunt:
1. Inspecţii subacvatice a construcţiilor de acostare si a digurilor materializate in
expertiza cu transpunerea in planuri a măsurătorilor (degradări, fisuri, rosturi,
deplasări ale zidului de cheu, observaţii la patul de fundare si pe 3m in bazin in
fata cheului) corelate cu măsurătorile topografice pentru determinarea tasărilor,
deplasărilor ; - tarif euro/100mp cu o pondere de 90% in P1
2. Măsurători subacvatice în bazin după execuţia lucrărilor de întreţinere a
adâncimilor; prin dragaj - tarif euro/100mp cu o pondere de 10% in P1
3. Inspecţii în bazin pentru depistarea obstacolelor cu transpunerea in planuri si
raport constatator – tarif euro/ora cu o pondere de 10% in P2
4. Scoaterea obstacolelor submerse de dimensiuni mici –max 100t- (obiecte metalice
care afectează navigaţia prin poziţionare, blocuri de piatra, etc) – tarif euro/ora cu
o pondere de 30% in P2
5. Intervenţii cu scafandri la navele din dotarea CN APM SA Constanta; -euro/ora cu
o pondere de 40% in P2
6. Filmări subacvatice -euro/ora cu o pondere de 20% in P2,

P total = P1 x 90% + P2 x 10%
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MENTIUNI
Serviciile descrise la capitolul B vor fi realizate numai la solicitarea scrisa a CN
APM SA Constanta in funcţie de necesitate. Pe întreaga perioada de desfăşurare
a contractului, Administraţia nu se obliga sa asigure un minim de cantităţi
pentru serviciile care fac obiectul prezentului caiet de sarcini si nici nu acorda
plăţi pentru perioadele in care nu exista solicitări pentru prestaţii servicii.
Lucrările de măsurători si inspecţii subacvatice se vor realiza in baza unei comenzi
emise de beneficiar, respectându-se durata de execuţie si data limita de transmitere a
raportului conform solicitării Administraţiei (durata impusa in comanda). De
asemenea, se vor încheia zilnic bonuri de lucru vizate de un reprezentant al CN
APMC SA, care vor include specificaţii referitoare la zonele de lucru, elemente
măsurate, etc.
In cazul unor evenimente (coliziunea navei cu cheul, avarii) şi a intervenţiei la navele
din
dotarea C.N. A.P.M. S.A. – S.N.T.P., intervenţia se va face imediat in baza unei
comenzi telefonice, după care se va emite comanda.
Măsurătorile şi observaţiile solicitate de CN APMC SA vor fi prezentate într-un
raport de expertiză, care, după primirea avizului favorabil, împreună cu bonurile de
lucru vor sta la baza plăţilor fiecărei lucrări.
Executantul răspunde de exactitatea măsurătorilor. Pentru măsurători se poate
propune o alta metoda superioara tehnic, pentru care se vor prezenta detalii atât pentru
aparatura, cat si pentru modul de utilizare a acesteia si metoda de prelucrare a datelor
obţinute. In aceasta situaţie, metoda de măsurare se poate aplica numai cu acceptul
beneficiarului.
Planurile ce vor fi prezentate de prestator pentru lucrările de expertiza sunt cele
menţionate pentru fiecare tip si zona de construcţie supusa urmăririi în exploatare
(pct. 3 –mod de lucru), la care se adaugă un plan general de încadrare in port (sc 1:
50.000) si un plan de situaţie (care va cuprinde numerotarea fiecărei pile, cuib de
virole, celula de cheson – sc. 1:1.000).

DIRECTOR D.E.S.S.P
Ambroziu DUMA

ŞEF SERVICIU EXPLOATARE
Claudiu Stratulat
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SECŢIUNEA III

FORMULARE + ANEXE
FORMULAR NR. 12A
FORMULAR NR. B2
FORMULARUL B3
ANEXA NR. 6
ANEXA NR. 7
ANEXA NR. 8
ANEXA NR. 9
FORMULAR NR. 12B

FORMULAR NR. 12C
FORMULAR NR. 10C
FORMULARUL 2A*
FORMULAR NR. 12F
FORMULAR C1
FORMULAR NR. 12G

FORMULAR NR. 12 H

FORMULAR NR. 12 I
FORMULARUL NR. 11
ANEXA 1
ANEXA NR. 11
FORMULAR NR. B 9
FORMULAR NR. B 10

DECLARAŢIE privind eligibilitatea
Informaţii generale
Experienţa similara
Recomandări din partea altor beneficiari/ clienţi
Asigurarea tehnica propusa
Informaţii privind personalul angajat si asigurarea cu personal de
Specialitate
Conducerea propusa pentru conducerea investiţiei
DECLARATIE
Privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din OUG.
34/2006
DECLARATIE
Privind calitatea de participant la procedură
FORMULAR DE OFERTĂ
Scrisoare de înaintare
DECLARAŢIE
Privind lista principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani
Grafic fizic şi valoric de execuţie a lucrării
DECLARAŢIE
Privind partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de
subcontractant şi specializarea acestora
DECLARAŢIE
Privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care
dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare
a contractului de servicii
DECLARAŢIE
Privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi al
cadrelor de conducere
Scrisoare de garanţie bancară de participare la cerere de oferte
Informaţii privind situaţia financiară
Acord de subantrepriză
Acord de asociere
Solicitări de clarificări
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Formular nr. 12A

Operator economic
..............................…………...
(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ……………….................................
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria
răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura şi sub sancţiunile aplicate faptei
de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa
de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii, aprobata cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006,
respectiv in ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitiva a unei
instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale,
pentru corupţie, frauda şi/sau spălare de bani.
Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare
detaliu şi înţeleg că autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul
verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării ......................

Operator economic,
................................
(semnătura autorizata)
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FORMULARUL B2

CANDIDATUL/OFERTANTUL
............................
(denumirea/numele)

INFORMAŢII GENERALE
1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
Telex:
E-mail:
5.Certificatul de înmatriculare/înregistrare ...................................................................
(numărul, data şi locul de înmatriculare/înregistrare)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: ..............................................................................
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: ...................................................
(adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare)
8. Principala piaţă a afacerilor:
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cifra de afaceri anuală
Cifra de afaceri anuală
Anul
la 31 decembrie
la 31 decembrie
(mii lei)
(echivalent euro)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. 2007
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. 2008
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. 2009
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Media anuală:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Candidat /ofertant,
...............................
(semnătura autorizată)
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FORMULARUL B3
CANDIDATUL/OFERTANTUL
.............................
(denumirea/numele)

EXPERIENŢA SIMILARĂ*)
1. Denumirea şi obiectul contractului:
Numărul şi data contractului:
2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului:
Adresa beneficiarului/clientului:
Ţara:
3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:
(se bifează opţiunea corespunzătoare)
[] contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie)
[] contractant asociat
[] subcontractant
4. Valoarea contractului
exprimată în moneda
exprimată
în care s-a încheiat
în echivalent
contractul
euro 1)
a) iniţială (la data semnării contractului): ..………...
………….....
b) finală (la data finalizării contractului):
………....
…………....
5. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de
soluţionare:
6. Durata de execuţie a lucrării (luni)
a) contractată - termen PIF:
b) efectiv realizată - PIF;
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază
de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul:
7. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor:
8. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie:
9. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu
referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi
categorii de lucrări prevăzute în contract:
___________
*) Se completează fişe distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, prin
prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum şi prin procesul-verbal de
recepţie, la terminarea lucrărilor.
1) Pentru contractele încheiate înainte de anul 1999 valoarea contractului se exprimă în
echivalent dolari S.U.A.

Candidat/ofertant,
..............................
(semnătura autorizată)
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VIZA
I . S. C

ANEXA Nr. 6

RECOMANDĂRI PRIVIND CALITATEA LUCRĂRILOR EXECUTATE
RECOMANDARE
In legătura cu participarea ........................................................., cu sediul in ........………………
(denumirea firmei constructoare)
str. ......................... nr. ........, la licitaţii publice, ca urmare a colaborării şi derulării unor contracte
de investiţii in domeniul construcţii-montaj sI al instalaţiilor aferente acestora, suntem in măsura de
a face cunoscute următoarele:
Numita societate a derulat cu firma de construcţii mai sus menţionata următoarele lucrări:
Denumirea
Contract
Data începerii
Data terminării
Observaţii
lucrării
nr. / data
lucrării
lucrărilor
............
..............
...............
...............
..................
Apreciem calificativul lucrărilor executate, din punct de vedere al calităţii, ca fiind:
FOARTE BUN

SATISFĂCĂTOR

BUN

NESATISFĂCĂTOR

In cursul desfăşurării lucrărilor de execuţie au fost înregistrate:
Neconformităţi care au condus la refaceri
parţiale sau totale de lucrări

Total, din care:
Rezolvat
.............

Observaţii si precizări
.............

Caz de accident tehnic produs de vina exclusiva a
contractantului, datorita încălcării normelor
tehnice şi a legislaţiei in vigoare privind calitatea
lucrărilor
........................................................................
Recepţii
amânate
datorita
nerespectării La terminarea lucrărilor
parametrilor de calitate
si/sau la recepţia finala
Recepţii
respinse
datorita
parametrilor de calitate

nerespectării La terminarea lucrărilor
si/sau la recepţia finala

Alte precizări ............................................................................................………………......
.............................................................................................................................…………………...
Prezentul document are caracter de recomandare si este eliberat pe baza datelor înregistrate
in cadrul unităţii noastre.
CONDUCĂTORUL BENEFICIARULUI,
(PREŞEDINTE, DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR)

* Ofertantul poate prezenta si un alt format de recomandare
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ANEXA Nr. 7
CANDIDATUL/OFERTANTUL
.............................
(denumirea/numele)

ASIGURAREA TEHNICA PROPUSA PENTRU EXECUŢIA INVESTIŢIEI

Subsemnatul .................................................…………......, directorul general al societăţii
comerciale, declar pe propria răspundere ca pentru investiţia .................................
.............................................................................. societatea comerciala dispune de următoarea
asigurare tehnica:
Denumirea principalelor utilaje,
Nr
ct

0

Atestate tehnice,
conform

echipamente,
mijloace
de U.M.
transport, baze de producţie (buc.(ateliere, depozite
spatii de seturi)
cazare) şi laboratoare propuse
de contractant, ca fiind necesare
pentru
execuţia
lucrării,
rezultate pe baza tehnologiilor
pe care el urmează sa le adopte
(*)
1
2

Asigurate
din dotare
proprie

3

Asigurate
de la terţi
sau din
alte surse
contracteconvenţii
de
închiriere
4

reglementarilor
privind atestarea
tehnica a maşinilor si
echipamentelor
tehnologice utilizate
in activitatea de
construcţii
5

1.
2.
3.
.
.
n
Data completării:
Semnătura
(*) Nota : Proiectantul, prin documentaţia întocmită stabileşte următoarele utilaje si dispozitive
necesare pentru realizarea lucrărilor :

Fiecare antreprenor va stabili, funcţie de dotarea proprie, angajamentele cu alţi parteneri si
tehnologia adoptata - utilajele, mijloacele de transport si dispozitivele ce care se angajează sa
finalizeze lucrarea.
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ANEXA Nr. 8
CANDIDATUL/OFERTANTUL
.............................
(denumirea/numele)

INFORMAŢII
Privind personalul angajat si asigurarea cu personal de specialitate

Explicaţii

Numărul

Experienţa
(vechime medie in specialitate)

Numărul mediu in ultimele 12
luni al personalului angajat
Personal de specialitate, din
care:
- cu studii tehnice
- cu studii economice
Personal de conducere

NOTA:
-

Se vor menţiona persoanele responsabile direct de îndeplinirea contractului
Pentru fiecare persoana propusa se prezintă curriculum vitae.
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ANEXA Nr. 9

CONDUCEREA PROPUSA PENTRU EXECUŢIA INVESTIŢIEI

Subsemnatul ............................................………………………............ , directorul
general al societăţii comerciale, declar pe propria răspundere ca pentru investiţia:
........................................................ vor folosi următorul personal:
Nr.
crt.

Funcţia

Numele si
Vechimea
Numărul de lucrări
prenumele Studiile
in
similare ,executate in
de specialitate
specialitate calitate de conducător
(ani)
2
3
4

0.
1
1. …………
2. …………
3. Responsabil tehnic cu execuţia
…………

NOTA:

- Pentru responsabilul tehnic cu execuţia se va preciza domeniul pentru care este
atestat.
- Pentru fiecare persoana propusa se prezintă curriculum vitae.
Data completării:
Semnătura
L.S
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Formular nr. 12B
Operator economic
.....................………............
(denumirea/numele)
DECLARATIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din
Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2006
Subsemnatul(a) .......................................................(denumirea, numele operatorului
economic), in calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de (se menţionează
procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publica având ca obiect
.............................................. (denumirea produsului, serviciului sau lucrării si codul
CPV), la data de ….......…... (zi/ luna/an), organizata de ...........................................
(denumirea autorităţii contractante),declar pe propria răspundere ca:
a) nu sunt in stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de
un administrator judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate si nu fac
obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt intr-o situaţie similară
cu cele anterioare, reglementata prin lege;
b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea in una dintre
situaţiile prevăzute la lit. a);
c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plata a impozitelor, taxelor si contribuţiilor
de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, in
conformitate cu prevederile legale in vigoare in România sau in tara in care sunt
stabilit pana la data solicitata ................................;
d) nu am fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotărârea definitiva a unei
instanţe judecătoreşti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau
pentru comiterea unei greşeli in materie profesionala.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare
detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul
verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg că în cazul în care aceasta declaraţie nu este conforma cu realitatea sunt
pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,
.........................................
(semnătura autorizata)
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Formular nr. 12C
Operator economic
...............................
(denumirea/numele)
DECLARATIE
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA
1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...............................................
(denumirea operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile
aplicate faptei de fals in acte publice, ca, la procedura pentru atribuirea contractului
de achiziţie publică .................. (se menţionează procedura), având ca obiect
.................…………......(denumirea produsului, serviciului sau lucrării si codul
CPV), la data de ....... (zi/ luna/an),organizata de ...........................................
(denumirea autorităţii contractante),particip si depun oferta:
[ ] în nume propriu;
[ ] ca asociat în cadrul asociaţiei .......................................................;
[ ] ca subcontractant al ..................................................................;
(Se bifează opţiunea corespunzătoare)
2. Subsemnatul declar ca:
[ ] nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici;
[ ] sunt membru in grupul sau reţeaua a cărei lista cu date de recunoaştere o
prezint în anexa.
(Se bifează opţiunea corespunzătoare)
3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor
interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării
procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau, in cazul in care vom fi
desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică.
4. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în
fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul
verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta,
orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comerciala,
banca, alte persoane juridice sa furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai
....................………………………….(denumirea si adresa autorităţii contractante)
cu privire la orice aspect tehnic si financiar în legătura cu activitatea noastră.

Operator economic,
.........................................
(semnătura autorizata)
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Formular nr. 10C

Operator economic
. ..................
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTĂ
Către .............................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
Domnilor,
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai
ofertantului .........………………………………….. (denumirea/numele ofertantului),
ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia
mai sus menţionată, să executăm ...........…………………......... (denumirea lucrării),
pentru suma de ...…………….................. (suma în litere şi în cifre, precum şi
moneda ofertei), plătibilă după recepţia lucrărilor, la care se adaugă taxa pe valoarea
adăugată în valoare de .........……………....... (suma în litere şi în cifre).
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să
începem lucrările cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere şi să
terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuţie anexat, în ...............
(perioada în litere şi în cifre).
3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de ........ zile,
(durata în litere şi cifre), respectiv până la data de ................ (ziua/luna/anul), şi ea va
rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea
perioadei de valabilitate.
4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă,
împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este
stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
5. Precizăm că:
|_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de
ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă";
|_| nu depunem ofertă alternativă.
(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)
6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind
câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile
din documentaţia de atribuire.
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau
orice altă ofertă pe care o puteţi primi.
Data .../.../...
. ........................, (semnătură), în calitate de ....................., legal autorizat să semnez
oferta pentru şi în numele ......................……………... (denumirea/numele
operatorului economic)
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FORMULARUL 2A*)

Înregistrat la sediul autorităţii contractante
nr. .......... / ..........

OFERTANTUL
..........................
(denumirea/numele)

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către ....................................................…………………......
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Ca urmare a anunţului de participare apărut în Monitorul Oficial al României,
Partea a VI-a, nr. ..... din ..........…………..........., privind aplicarea procedurii pentru
.
(ziua/luna/anul)
atribuirea contractului .........................……………………………………………......,
(denumirea contractului de achiziţie publică)

noi …………................................. vă transmitem alăturat următoarele:
(denumirea/numele ofertantului)

1. Documentul .....................................……. privind garanţia pentru participare, în
(tipul, seria/numărul, emitentul)

cuantumul şi în forma stabilite de dumneavoastră prin documentaţia pentru
elaborarea şi prezentarea ofertei;
2. coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de …… copii:
a) oferta;
b) documentele care însoţesc oferta.
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele.
Data completării ...................

Cu stimă,
Ofertant
....................................
(semnătura autorizată)
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Formular nr. 12F
Operator economic
. ................................
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR SERVICII PRESTATE
ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul,
reprezentant
împuternicit
al
...................................
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria
răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate
în tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare
detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul
verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta,
orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială,
bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai
...........……………………………....... (denumirea şi adresa autorităţii contractante)
cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,
.............………….......
(semnătură autorizată)
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Nr
crt

Obiectul
contractului

Codul
CPV

1

2

Denumirea/numele
beneficiarului /
clientului
Adresa
3

Calitatea
executantului*)

Preţul total
al
contractului

4

5

Procent
îndeplinit de
prestator
(%)
6

Cantitatea
(UM)

Perioada de
derulare a
contractului**)

7

8

1
2
…

Operator economic
(semnătură autorizată)

____
*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant
conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant.
**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a lucrărilor
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FORMULARUL C1
OFERTANTUL
........................
(denumirea)

.1.9.1.1

Nr.
Crt.

GRAFIC FIZIC ŞI VALORIC DE EXECUŢIE A LUCRĂRII

Grupa de obiecte/denumirea
obiectului

Anul I
1

1.
2.

3.

…

2

Luna
3

Proiectare
Obiect 01
categoria de lucrări:
……………………..
……………………..
Obiect 02
categoria de lucrări:
…………………….
…………………….
Obiect 02
categoria de lucrări:
…………………….
…………………….
Procurare echipamente

Ofertant,
….............................
(semnătura autorizată)
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...

Anul n

...

n

Formular nr. 12G
Operator economic
. ................................
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE
DE SUBCONTRACTANT ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul,
reprezentant
împuternicit
al
...................................
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria
răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate
în tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare
detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul
verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta,
orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială,
bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai
.................……………………………. (denumirea şi adresa autorităţii contractante)
cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator
….
(semnătură autorizată

economic,
......................
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Nr
crt

Denumire subcontractant

Partea / părţile din contract ce
urmează a fi subcontractate

Acord subcontractor cu
specimen de semnătură

Operator economic,
…. ......................
(semnătură autorizată)
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Formular nr. 12H
Operator economic
. ................................
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
PRIVIND UTILAJELE, INSTALAŢIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE DISPUNE
OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA CORESPUNZĂTOARE A
CONTRACTULUI DE SERVICII

Subsemnatul,
reprezentant
împuternicit
al
...................................
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria
răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate
în tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare
detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul
verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta,
orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială,
bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai
...........……………………………...... (denumirea şi adresa autorităţii contractante)
cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,
......................
(semnătură autorizată)
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LISTA
cuprinzând cantităţile de utilaje, instalaţii şi echipamente tehnice

Nr crt

Denumire utilaj /echipament /instalaţie

UM

Cantitate

Forma de deţinere
.1.9.1.2

Proprietate

În chirie

1
2

Operator economic,
.........................................
(semnatura autorizata)
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Formular nr. 12 I

Operator economic
. ................................
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT

ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE
Subsemnatul,
reprezentant
împuternicit
al
...................................
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria
răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în
tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare
detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării
şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice
informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă,
alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai
............……………………………...... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu
privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Personal angajat
Din care personal de conducere
(În cazul solicitării)
Anexez la declaraţie CV-urile personalului de conducere, precum şi ale personalului
responsabil pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.
Data completării ..............................
Operator economic,
………........................
(semnătură autorizată)
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ANEXA1

INSPECŢII SUBACVATICE ASUPRA CONSTRUCŢIILOR HIDROTEHNICE DIN PORTURILE MARITIME
ROMÂNEŞT6I ŞI INTERVENŢII LA NAVELE CN APM SA CONSTANŢA

Inspecţii subacvatice a construcţiilor de acostare si a digurilor materializate in expertiza cu
transpunerea in planuri a măsurătorilor (degradări, fisuri, rosturi, deplasări ale zidului de cheu, observaţii
la patul de fundare si pe 3m in bazin in fata cheului) corelate cu măsurătorile topografice pentru
determinarea tasărilor, deplasărilor ;
Măsurători subacvatice in bazin după execuţia lucrărilor de întreţinere a adâncimilor prin dragaj
Inspecţii in bazin pentru depistarea obstacolelor cu transpunerea in planuri si raport constatator
Scoaterea obstacolelor submerse de dimensiuni mici –max 100t- (obiecte metalice care afectează
navigaţia prin poziţionare, blocuri de piatra, etc) ;
Intervenţii cu scafandri la navele din dotarea CN APM SA Constanta;
Filmări subacvatice
Inspecţie subacvatica la paramentul cheului, pentru determinarea poziţiei relative a blocurilor de cheu
si pentru măsurarea dimensiunilor găurilor (avariilor) rezultate in urma impactului dintre nava si
cheu ;
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UM

100 MP

100 MP
ORA
ORA

ORA
ORA
ORA

Tarif
euro/UM

Formular nr. 11

BANCA
....................………........
(denumirea)

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA

pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a
contractului de achiziţie publică
Către ..............................................……………………………………….........
(denumirea autorităţii contractante si adresa completa)
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .......................... (denumirea
contractului de achiziţie publică), noi .......................….......... (denumirea băncii),având
sediul înregistrat la ......................……....……............………………....... (adresa băncii),
ne obligam faţă de ........................…….……............. (denumirea autorităţii contractante)
să plătim suma de ........……...……......... (in litere si in cifre), la prima sa cerere scrisa si
fără ca aceasta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectiva, cu condiţia ca în
cererea sa, autoritatea contractanta sa specifice ca suma cerută de ea şi datorată ei este
din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:
a) ofertantul ......…………………................... (denumirea/numele) si-a retras oferta in
perioada de valabilitate a acesteia;
b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ........…………...............................
(denumirea/numele) nu a constituit garanţia de buna execuţie in perioada de valabilitate
a ofertei;
c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ........................…………..............
(denumirea/numele) a refuzat sa semneze contractul de achiziţie publică în perioada de
valabilitate a ofertei.
Prezenta garanţie este valabila pana la data de ..................…………....................... .
Parafata de Banca ................ (semnătura autorizată) în ziua ...... luna.. .... anul ...... .

Operator economic,
.............………….......
(semnătură autorizată)
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ANEXA 11
CONTRACTANT,
……………………..

Certificam exactitatea datelor
DGFPCFS ……………………..
Director General,
L.S.

INFORMATII PRIVIND SITUATIA FINANCIARA
A. Elemente privind evoluţia bonităţii financiare:
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.

Denumirea

Lichiditatea globala
Solvabilitatea
patrimoniala
Rata profitului brut
Viteza de rotaţie a
fondului de rulment

Simbolul

U.M.

Lg
Sp

%
%

Rpn
Vr

%
cicluri
an

Indicatori de bonitate calculaţi:
-conform bilanţurilor contabile
anuale;
-conform formularelor de raportare
semestriale, la data de :
31.XII. 31.XII. 31.XII.
2007
2008
2009

B. Elemente privind capacitatea financiara a contractantului (ofertantului) - calculata
la data de 31.12.2006
(din bilanţul ultimului an încheiat sau din formularul de raportare semestriala)
1. TOTAL GENERAL ACTIV - ron ...............................................................
din care:
1.1. - Active circulante
ron
........................................................
TOTAL:
2. TOTAL GENERAL PASIV - ron .............................................................
din care:
2.1. - Obligaţii -TOTAL: -ron ........................................................................
3. Fond de rulment (rd.1.1.-rd.2.1.) TOTAL: ron ...........................................
4. Depozite bancare - TOTAL: ron ..............................................................
5. Linie de credite deschise - TOTAL: ron ...................................................
6. Credite bancare (neconsumate) - TOTAL: ron .........................................
7. Venituri din exploatare - TOTAL: ron .......................................................
8. Viteza de rotaţie a fondului de rulment (Vr) ..................................................
CONTRACTANT
(semnătura ) L.S.
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FORMULAR B9

ACORD DE SUBANTREPRIZA

Noi, semnatarii de mai jos, ne angajam in numele societăţilor pe care le reprezentam sa
participam la realizarea investiţiei .......................................................................................
după cum urmează:
Categoria de lucrări
de specialitate
care se executa

Valoarea
lucrărilor
-mii lei-

Numele si adresa antreprenorului
sau subantreprenorului si/sau ale
subantreprenorilor de specialitate

1.
2.
3.
Data completării .........................

Antreprenor general,

Subantreprenor A,

Subantreprenor B,

................................
(denumirea)
L.S.

............................
(denumirea)
L.S.

............................
(denumirea)
L.S.
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FORMULAR B10
ACORD DE ASOCIERE
In vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publica
Conform _______________________________________________________________________

(încadrarea legala)

Noi,, părţi semnatare: S.C. ____________________________
S.C._____________________________
(denumire ,sediul)

Ne asociem pentru a realiza
« ________________________ »

in

contractul

comun

de

achiziţie

publica

(denumire obiect contract)

Activităţi contractuale ce se vor realiza in comun :
1._______________________
2._______________________
-Contribuţia financiara a fiecărei părţi la realizarea sarcinilor contractului de achiziţie
publică comun :
______% S.C. ________________
______% S.C. ________________
-Condiţiile de administrare si conducere a asociaţiei S.C. _______________-preia
responsabilitatea si primeşte instrucţiuni de la investitor in folosul partenerilor de asociere
.-Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice desfăşurate :
conform procentelor de participare a fiecărei părţi la activitatea de realizare a sarcinilor
convenite de comun acord .
-Cauzele încetării asociaţiei si modul de împărţire a rezultatelor lichidării :
a)încetarea asociaţiei in cazul denunţării unilaterale a unui asociat a contractului de
asociere ;
b)modul de împărţire a rezultatelor lichidării este conform procentului de
participare a fiecărei părţi pana la data încetării asociaţiei .
- Repartizarea fizica, valorica si procentuala a lucrărilor preluate de fiecare asociat pentru
execuţia
obiectivului
supus
cerere
de
ofertei
.......................................…………............................
-Liderul asociaţiei ..............................................................................................................
-Alte clauze .......................................................................................................................
Data completării ..........................
Liderul asociaţiei
..........................
(denumirea)
L.S.

Asociat A
................

Asociat B
...............

Asociat C
...............

NOTA:
- Se prezintă acordul de asociere încheiat cu toţi asociaţii, din care sa rezulte categoriile de
lucrări care se executa de fiecare asociat sau părţile fizice din obiect, precum si valoarea ce revine
fiecărui asociat.
- In cazul asociaţiei câştigătoare a cerere de ofertei, acordul de asociere va fi legalizat
potrivit legii si va constitui parte integranta a contractului de antrepriza.
- In cazul cerere de ofertei cu preselecţie, asociaţia prezintă acordul de asociere în care se
stabileşte natura lucrărilor avute in vedere a se executa de fiecare asociat.
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Nr……………………/…………………

SOLICITĂRI DE CLARIFICĂRI

Către__________________________________________________________

Referitor la _______________________________ pentru atribuirea
contractului de
( tip procedură)

achiziţie
publică_________________________________________________________________
__
________________________________________________ COD CPV
________________________

vă adresăm următoarea solicitare de clarificări cu privire la :
1._______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
___________________________________

2._______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
___________________________________
3._______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
___________________________________

Faţă de cele de mai sus, vă rugăm să ne prezentaţi punctul dumneavoastră de
vedere cu privire la aspectele menţionate mai sus.
Cu consideraţie,
SC_________________________
___________________________
(adresa )

………………………………….
(semnătura autorizată)
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Contract de servicii
nr.______________data_______________

Preambul
In temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii,
aprobata cu modificări si completări prin Legea nr.337/2006, s-a încheiat prezentul contract de
prestări servicii , între
COMPANIA NAŢIONALĂ ADMINISTRAŢIA PORTURILUR MARITIME
S.A. CONSTANTA, sediul social în Constanta, Incinta Port, Gara Maritima, 8700, tel
0241611540, fax 0241619512, înregistrat la Registrul Comerţului sub nr.J 13/2308/1998, cod
unic de înregistrare RO 11062831 , cont nr. RO 92 BACX 0000000630009005 deschis la
UNICREDIT TIRIAC sucursala Constanta, reprezentata prin Director General Ioan BALAN si
Director Financiar Stelian BELU in calitate de ACHIZITOR
Si
……... ................ ...........................
…………….
denumire
operatorul economic
...............................................
adresa
sediu
…………………
........................................................................ telefon/fax .......................................... numar de
inmatriculare ..................................... cod fiscal ................................... cont (trezorerie, banca)
..............................................................................................................
reprezentat
prin
................................................................................................
(denumirea conducatorului)
functia...............................................
in calitate de prestator, pe de alta parte.
2. Definiţii
2.1 - In prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract – reprezintă prezentul contract si toate Anexele sale.
b. achizitor si prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul
contract;
c. pretul contractului - pretul platibil prestatorului de către achizitor, in baza contractului,
pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d. servicii - activitati a caror prestare fac obiect al contractului;
e. produse - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in
anexa/anexele la prezentul contract si pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent
serviciilor prestate conform contractului;
f. forţa majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii
sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face
imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii
aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa.
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Nu este considerat forţa majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din parti;
j. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.
3. Interpretare
3.1 In prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor
include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu se
specifica in mod diferit.

Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului
Prestatorul se obligă PE O PERIOADĂ DE 12 LUNI CU POSIBILITATEA EXTINDERII CU
ACORDUL AMBELOR PĂRŢI în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract , să
:
4.1 să asigure inspecţiile subacvatice a construcţiilor de acostare şi a digurilor materializate în
expertiza cu transpunerea în planuri a măsurătorilor (degradări, fisuri, rosturi, deplasări ale
zidului de cheu, observaţii la patul de fundare şi pe 3m în bazin în faţa cheului) corelate cu
măsurătorile topografice pentru determinarea tasărilor, deplasărilor
4.2 să efectueze inspecţii în bazin pentru depistarea obstacolelor cu transpunerea în

planuri şi raport constatator
4.3 să efectueze măsurătorile subacvatice în bazin după execuţia lucrărilor de întreţinere a

adâncimilor prin dragaj;
4.4 să scoată obstacolele submerse de dimensiuni mici –max 100t- (obiecte metalice care

afectează navigaţia prin poziţionare, blocuri de piatra, etc) ;
4.5 să facă intervenţii cu scafandri la navele din dotarea CN APM SA Constanta;
4.6 să filmeze subacvatic intervenţiile efectuate ;
4.7 să inspecteze subacvatic la paramentul cheului, pentru determinarea poziţiei relative a

blocurilor de cheu si pentru măsurarea dimensiunilor găurilor (avariilor) rezultate in
urma impactului dintre nava si cheu ;
5. Preţul contractului
5.1 Preţurile convenite pentru îndeplinirea contractului , plătibile prestatorului de către achizitor
sunt conform Anexei 1 la prezentul contract
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6. Durata contractului
6.1 – Durata prezentului contract este de 12 luni, CU POSIBILITATEA EXTINDERII CU
ACORDUL AMBELOR PĂRŢI începand de la data semnării contractului.
6.2. Prezentul contract poate fi prelungit cu acordul ambelor părţi
7. Executarea contractului
7.1 – Executarea contractului începe odată cu semnarea contractului .
8. Documentele contractului
8.1 - Documentele contractului sunt:
a) propunerea financiară-ANEXA 1
b) caietul de sarcini
c) acte adiţionale , dacă există
d) raportul procedurii
9. Obligaţiile principale ale prestatorului
9.1- Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele si sau performantele prezentate in
propunerea tehnica, anexa la contract.
9.2. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in conformitate cu graficul de prestare prezentat
in propunerea tehnica.
9.3 - Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:
i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele,
materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele
achizitionate, si
ii)daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia
situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini
intocmit de către achizitor.
9.4 - Prestatorul va interveni în cazul unor evenimente (coliziunea navei cu cheul, avarii) si

a interventiei la navele din dotarea C.N. A.P.M. S.A. – S.N.T.P., imediat în baza unei
comenzi telefonice, dupa care se va emite comandaîn maximum 24 ore de la solicitarea
reprezentanţilor CN APM SA Constanţa.

.
10. Obligatiile principale ale achizitorului
10.1 - Achizitorul se obliga sa receptioneze, potrivit clauzei 15, serviciile prestate in termenul
convenit.
10.2 – Achizitorul se obliga sa plateasca pretul către prestator in termen de 10 de zile
calendaristice de la emiterea facturii de către acesta.
10.3 - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 14 zile de la expirarea perioadei
prevazute convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor si de a beneficia de
reactualizarea sumei de plata la nivelul corespunzator zilei de efectuare a platii. Imediat ce
achizitorul onoreaza factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor in cel mai scurt timp
posibil.
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11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
11.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa-si execute obligatiile
asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca
penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala din pretul contractului, respectiv 0,05% din
valoarea prestaţiei , pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere , până la îndeplinirea efectivă
a obligaţiilor.
11.2 - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plati, ca majorări de întârziere, o suma
echivalenta cu o cota procentuala din plata neefectuata respectiv 0,05% din plata neefectuată
pentru fiecare zi de întârziere
11.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în
mod culpabil si repetat, da dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a
pretinde plata de daune-interese.
11.4 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa
adresata prestatorului, fără nici o compensatie, dacă acesta din urma da faliment, cu condiţia ca
aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru
prestator. In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru
partea din contract îndeplinita până la data denunţării unilaterale a contractului.

Clauze specifice
12. Garantia de buna executie a contractului
Nu s-a cerut, nefiind cazul
13. Alte resposabilitati ale prestatorului
13.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevazute in contract cu
profesionalismul si promtitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu
propunerea sa tehnica.
(2) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane,
materialele, instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie
definitiva cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este
prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
13.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu
graficul de prestare convenit. Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si
metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata
contractului.
14. Alte responsabilitati ale achizitorului
14.1 - Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau informatii pe
care acesta le-a cerut in propunerea tehnica si pe care le considera necesare indeplinirii
contractului.
14.2 – Licenţa pentru lucrări în port se eliberează contra cost conform tarifelor afişate la sediul
CN APM SA iar liberele treceri se eliberează gratuit pe bază de tabel prezentat de executant
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15. Receptie si verificari
15.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica si din caietul de sarcini.
15.2 - Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract.
Achizitorul are obligaţia de a notifica, in scris, prestatorului, identitatea reprezentantilor sai
imputerniciti pentru acest scop.
16. Incepere, finalizare, intarzieri, sistare
16.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a incepe prestarea serviciilor in timpul cel mai scurt
posibil de la primirea ordinului de incepere a contractului.
(2) In cazul in care prestatorul sufera intarzieri si/sau suporta costuri suplimentare, datorate in
exclusivitate achizitorului partile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, si
b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la pretul
contractului.
16.2 - (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul, oricare faza a acestora
prevazuta a fi terminata intr-o perioada stabilita in graficul de prestare, trebuie finalizate in
termenul convenit de parti, termen care se calculeaza de la data inceperii prestarii serviciilor.
(2) In cazul in care:
i) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza prestatorului, sau
ii) alte circumstante neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin incalcarea
contractului de către prestator,
indreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricarei
faze a acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare si vor semna un
act aditional.
16.3 - Daca pe parcursul indeplinirii contractului, prestatorul nu respecta graficul de prestare,
acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului. Modificarea
datei/perioadelor de prestare asumate in graficul de prestare se face cu acordul partilor, prin act
aditional.
16.4 - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie,
orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati
prestatorului.
17. Ajustarea pretului contractului
17.1 - Pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate
in propunerea financiara, anexa la contract.
17.2 - Pretul contractului nu se actualizeaza .
18. Amendamente
18.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe
care lezează interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevăzute la data
încheierii contractului.
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19. Subcontractanti
19.1 - Prestatorul are obligaţia, in cazul in care parti din contract le subcontracteaza, de a incheia
contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu
achizitorul.
19.2 - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la incheierea contractului, toate contractele
incheiate cu subcontractantii desemnati.
(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele incheiate cu
acestia se constituie in anexe la contract.
19.3 - (1) Prestatorul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste
contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de prestator de modul in care isi
indeplineste partea sa din contract.
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acestia nu isi
indeplinesc partea lor din contract.
19.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba pretul contractului si va fi
notificata achizitorului.

20. Cesiunea
20.1 - Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin
contract, fara sa obtina, in prealabil, acordul scris al achizitorului.
20.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice
alte obligatii asumate prin contract.
21. Forţa majora
21.1 - Forţa majora este constatata de o autoritate competenta.
21.2 - Forţa majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
21.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
21.4 - Partea contractanta care invoca forţa majora are obligaţia de a notifica celeilalte parti,
imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in
vederea limitarii consecintelor.
21.5 - Daca forţa majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6
luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului
contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.
22. Solutionarea litigiilor
22.1 - Achizitorul si prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura
cu indeplinirea contractului.
22.2 - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul si prestatorul
nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa
sa se solutioneze, fie prin arbitraj la Camera de Comert si Industrie a Romaniei, fie de către
instantele judecatoresti de pe raza municipiului Constanţa.
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23. Limba care guverneaza contractul
23.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

24. Comunicari
24.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa
fie transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul
primirii.
24.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu
conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.
25. Legea aplicabila contractului
25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au inteles sa incheie azi
unul pentru fiecare parte.

.07.2010 prezentul contract in doua exemplare, cate

ACHIZITOR ,
C.N A.P.M. S.A Constanta

PRESTATOR ,

DIRECTOR GENERAL
Ioan BALAN

DIRECTOR TEHNIC
Emil Sorin Banias

DIRECTOR FINANCIAR
Stelian BELU

SEF SERVICIU JURIDIC
Tanta MUZECHEARU
SEF SERVICIU TEHNIC REPARATII-ACHIZITII PUBLICE
Florin CHIRILA
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