
Servicii de supervizare a execuției lucrărilor din cadrul proiectului Platforma 

Multimodală Galati – Etapa II –Modernizarea infrastructurii rutiere din zona 

Platformei Multimodale pentru înlăturarea blocajelor în trafic și relocarea unui 

segment de cale ferată pentru fluidizarea traficului feroviar din zona portuară. 

• Data limită de depunere a ofertelor: 20.01. 2020 15:00 
• Persoana de contact: Nicolau Alina Mihaela 
• Telefon contact: 0236/460660/121 
• E-mail contact: achizitii@apdmgalati.ro  
Anunt de participare simplificat  SCN1059884/04.12.2019 

Denumire contract: Servicii de supervizare a execuției lucrărilor din cadrul proiectului Platforma 
Multimodală Galati – Etapa II 

Tip contract: Servicii / Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II 

Descrierea succinta: 

Servicii de supervizare a execuției lucrărilor din cadrul proiectului Platforma Multimodală Galati – 
Etapa II –Modernizarea infrastructurii rutiere din zona Platformei Multimodale pentru înlăturarea 
blocajelor în trafic și relocarea unui segment de cale ferată pentru fluidizarea traficului feroviar din 
zona portuară”  

Valoarea totala estimata: 1444967.12 RON (fara TVA) 

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a 
ofertelor/candidaturilor: 12. 

Termenul in care entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari sau informatii 
suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este a 9-a zi inainte de termenul stabilit pentru 
depunerea ofertelor. 

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

Cod CPV principal: 71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2) 

Descrierea achizitiei publice 

Servicii de supervizare pentru Proiectul” Platformă Multimodală Galați – Etapa II – Modernizarea 
infrastructurii rutiere din zona Platformei Multimodale pentru înlăturarea blocajelor în trafic și 
relocarea unui segment de cale ferată pentru fluidizarea traficului feroviar din zona portuară” – 
reprezintă a doua etapă a proiectului” Platformă Multimodală Galați – înlăturarea blocajelor majore 
prin modernizarea infrastructurii existente și asigurarea conexiunilor lipsă pentru rețeaua central 
Rhin – Dunăre/Alpi” şi are ca scop realizarea de investiții în infrastructura rutieră și feroviară de acces 
în port 

Criterii de atribuire: cel mai bun raport calitate - pret 
 
Denumire factor evaluare:  
 
-Experienta expertilor-cheie,- Manager de Proiect- 15 % concretizata în demonstrarea experientei în 
managementul unor contracte care au avut ca obiect gestionarea lucrărilor de construcţii cai ferate, 
drumuri şi poduri,; 



-Experienta profesionala experti cheie- Inginer rezident responsabil LUCRARI DE CONSTRUCTII 
DRUMURI , PASAJE - 15 %-  concretizata în demonstrarea experientei în în supervizarea lucrărilor de 
construcţie drumuri si pasaj/pod; 
- Experienta profesionala experti cheie- Inginer rezident responsabil lucrări pentru LUCRARI DE CAI 
FERATE – 10 % concretizata în demonstrarea experientei în supervizarea lucrărilor de executie cai 
ferate; 
-  Abordarea propusa pentru implementarea contractului - 10 %;  
- Resursele (umane şi materiale) şi realizarile corespunzătoare fiecarei activităţi - 10 %; 
- Pretul ofertei - Componenta financiara - 40%. 
 

Tipul procedurii: Procedura simplificata 
 
Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 20.01.2020, 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 20.01.2021; 
 
Conditii de deschidere a ofertelor 
Data: 20.01.2020, ora 15:00 
Locul: in SEAP 
 


