
Servicii de proiectare și execuție lucrări din cadrul proiectului „Dezvoltare Port 

Isaccea - Reabilitare si Modernizare Infrastructură Portuară” 

• Data limită de depunere a ofertelor: 18.05.2020 15:00 
• Persoana de contact: Ravdan Silvian 
• Telefon contact: 0236/460660/121 
• E-mail contact: achizitii@apdmgalati.ro  
Anunt de participare simplificat  SCN1066776/ 15.04.2020 

Denumire contract: Servicii de proiectare și execuție lucrări din cadrul proiectului „Dezvoltare Port 
Isaccea - Reabilitare si Modernizare Infrastructură Portuară 

Tip contract: Lucrari / Proiectare si executare 

Descrierea succinta: 

Domeniul de aplicare al Contractului îl reprezintă execuția lucrărilor din cadrul proiectului: 
„Dezvoltare Port Isaccea - Reabilitare si Modernizare Infrastructură Portuară” , inclusiv tot restul 
echipamentelor necesare, utilaje mobile şi containere, incluzând toate structurile provizorii necesare 
pentru desfăşurarea şantierului, în conformitate cu amenajarea teritorială şi condiţiile de construire, 
proiectarea și construcţia făcându-se pe baza studiului de fezabilitate aprobat. În cadrul studiului au 
rezultat următoarele lucrări principale necesare a se realiza în Portul Isaccea: -elaborarea 
documentațiilor tehnice; -obținerea tuturor avizelor/acordurilor/permiselor necesare obținerii 
Autorizației de construire. La elaborarea documentațiilor, Contractantul va respecta conținutul cadru 
prevăzut de legislația în vigoare și solicitările instituțiilor abilitate pentru emiterea avizelor/ 
acordurilor și autorizațiilor; -execuția lucrărilor de modernizare, reabilitare, dezvoltare ale Portului 
Isaccea; -perioada de notificare a defectelor. 

 Valoarea totala estimata: 13.231.370 lei, fara TVA, din care: 
- Valoare Proiectare: 797.150,00 lei, fara TVA 
- Valoare Lucrari: 12.434.220,00 lei, fara TVA. 
 
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a 
ofertelor/candidaturilor: 20. 

Termenul in care entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari sau informatii 
suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este a 11-a zi inainte de termenul stabilit pentru 
depunerea ofertelor. 

La solicitarile adresate dupa acest termen entitatea contractanta nu va raspunde. 

Cod CPV principal: 45200000-9 Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice 
(Rev.2); 

Coduri CPV secundare: 71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari 
publice (Rev.2) 

Descrierea achizitiei publice 

„Dezvoltare Port Isaccea - Reabilitare si Modernizare Infrastructură Portuară” 
 
Criterii de atribuire: cel mai bun raport calitate - pret 
 
Denumire factor evaluare:  
 



-Componenta tehnica 1: 

-Experienta expertilor-cheie,- Manager de contract- 10 % concretizată în numărul de proiectare și/sau 
lucrări similare (PT +DE), în care respectivii experți au îndeplinit acelaşi tip de activități ca cele pe 
care urmează să le îndeplinească în viitorul Contract,; 
-Experienta profesionala experti cheie- Şef de proiect- 10 %-  concretizată în numărul de proiectare 
și/sau lucrări similare (PT +DE), în care respectivii experți au îndeplinit acelaşi tip de activități ca cele 
pe care urmează să le îndeplinească în viitorul Contract. 
- Experienta profesionala experti cheie- Şef de şantier construcții hidrotehnice– 10 % concretizată în 
numărul de proiectare și/sau lucrări similare (PT +DE), în care respectivii experți au îndeplinit acelaşi 
tip de activități ca cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul Contract. 
 

-Componenta tehnica 2- Demonstrarea unei metodologii corespunzătoare pentru obținerea asigurării 
că lucrările sunt realizate la parametrii calitativi solicitați (Planul de management al calității lucrărilor 
executate)- 25%; 

-Pretul ofertei - Componenta financiara - 45%. 
 

Tipul procedurii: Procedura simplificata 
 
Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 18.05.2020, ora 15:00 
 
Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: romana 
 
Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta: Oferta trebuie sa 
fie valabila pana la 18.11.2020; 
 
Conditii de deschidere a ofertelor 
Data: 18.05.2020, ora 15:00 
Locul: in SEAP 
 


