
Supervizare pentru proiectare și execuție lucrări din cadrul proiectului 

“Dezvoltare Port Tulcea – Etapa I”. Lot I – Port Industrial Tulcea Lot II – Port 

Comercial Tulcea 

• Data limită de depunere a ofertelor: 19.06.2020 ora15:00 
• Persoana de contact: Nicolau Alina Mihaela 
• Telefon contact: 0236/460660/121 
• E-mail contact: achizitii@apdmgalati.ro  

Anunt de participare  CN1020944/ 09.05.2020 

Denumire contractSupervizare pentru proiectare și execuție lucrări din cadrul proiectului 
“Dezvoltare Port Tulcea – Etapa I”. Lot I – Port Industrial Tulcea Lot II – Port Comercial Tulcea 

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

Descrierea succinta: 

Domeniul de aplicare al Contractului îl reprezintă supervizarea proiectării și a lucrărilor din 
cadrul proiectului: “Dezvoltare Port Tulcea – Etapa I”, 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 Tulcea: Portul 
Industrial: - reabilitarea danei maritime existente; - prelungirea danei maritime spre aval cu 100 
m, în dreptul danei fluviale existente; - realizarea unui teritoriu portuar nou de cca. 4.000 mp 
(100 m x 40 m) în spatele prelungirii danei maritime; - realizarea infrastructurii căii de rulare cu 
ecartament de 10,875 m pentru macaralele portic de 16tx32m sau alte echipamente de cheu; - 
relocarea şi reabilitarea rețelei de alimentare cu energie electrică; - realizarea lucrărilor 
(tablouri electrice şi hidranţi de cheu) pentru deservirea navelor acostate; - realizarea unei 
rețele de colectare a apelor menajere cu stație de epurare; - rețea de canalizare pluvială; - 
montare hidranți pentru alimentarea cu apă a navelor; - realizarea dragajelor în zonele 
colmatate. Portul Comercial: - realizarea de cheuri verticale; - realizarea unei file de rulare 
macarale portuare; - reabilitarea şi reconfigurarea rețelei de alimentare cu energie electrică şi 
prevederea de tablouri electrice pentru alimentare nave; - montarea la dane a unor hidranți 
pentru alimentarea cu apă a navelor; - realizarea canalizării pluviale magistrale; - reabilitarea 
drumului de acces auto în port; - realizarea dragajelor în fața cheului. 
 
 Valoarea totala estimata: 2.855.553.85 lei, fara TVA, astfel: 

- valoarea totala estimate lot 1: 1.388.080,88 lei fara tva; 
- valoarea totala estimate lot 2: 1.467.472,97 lei fara tva; 

 
 
Primul termen până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări 
sau informații suplimentare în legatură cu documentația de atribuire este de 30 zile înainte de 
data limită de depunere a ofertelor. Entitatea Contractanta va răspunde solicitărilor de clarificări 
în a 21 a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.  



Al doilea termen până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita 
clarificări sau informații suplimentare în legătura cu documentația de atribuire este de 21 zile 
înainte de data limita de depunere a ofertelor.  

Autoritatea Contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări în a 11 a zi înainte de data 
limită de depunere a 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 

1. Supervizare pentru proiectare și execuție lucrări din cadrul proiectului “Dezvoltare 
Port Tulcea – Etapa I”. Lot I – Port Industrial Tulcea 

Supervizare pentru proiectare și execuție lucrări din cadrul proiectului “Dezvoltare Port Tulcea 
– Etapa I”. Lot I – Port Industrial Tulcea: supervizare pentru proiectare și executie lucrari Portul 
Industrial: - reabilitarea danei maritime existente; - prelungirea danei maritime spre aval cu 100 
m, în dreptul danei fluviale existente; - realizarea unui teritoriu portuar nou de cca. 4.000 mp 
(100 m x 40 m) în spatele prelungirii danei maritime; - realizarea infrastructurii căii de rulare cu 
ecartament de 10,875 m pentru macaralele portic de 16tx32m sau alte echipamente de cheu; - 
relocarea şi reabilitarea rețelei de alimentare cu energie electrică; - realizarea lucrărilor 
(tablouri electrice şi hidranţi de cheu) pentru deservirea navelor acostate; - realizarea unei 
rețele de colectare a apelor menajere cu stație de epurare; - rețea de canalizare pluvială; - 
montare hidranți pentru alimentarea cu apă a navelor; - realizarea dragajelor în zonele 
colmatate. 
 
Criterii de atribuire: cel mai bun raport calitate - pret 
 
Denumire factor evaluare:  
-Componenta tehnica : 
- Experienta profesionala experti cheie - Manager de Proiect – 10%; 
- Experienta profesionala experti cheie: Inginer rezident constructii hidrotehnice – 10%; 
- Experienta profesionala experti cheie - Inginer rezident retele de alimentare cu energie 
electrica–5%; 
- Experienta profesionala experti cheie - Inginer rezident retele exterioare de alimetare cu apa – 
5%; 
- Abordarea propusa pentru implementarea contractului -10%; 
- Resursele (umane şi materiale) şi realizarile corespunzatoare fiecarei activitati -10%; 
- Numarul de zile de munca prevazut pentru fiecare categorie de expert in fiecare luna pe 
parcursul perioadei de executie a contractului -10%; 
- Componenta financiara -Pretul ofertei  - 40%. 
2. Supervizare pentru proiectare și execuție lucrări din cadrul proiectului “Dezvoltare 
Port Tulcea – Etapa I”. Lot II– Port Comercial Tulcea 

Supervizare pentru proiectare și execuție lucrări din cadrul proiectului “Dezvoltare Port Tulcea 
– Etapa I”. Lot II– Port Comercial Tulcea: Supervizare pentru proiectare și execuție lucrări Portul 
Comercial: - realizarea de cheuri verticale; - realizarea unei file de rulare macarale portuare; - 



reabilitarea şi reconfigurarea rețelei de alimentare cu energie electrică şi prevederea de tablouri 
electrice pentru alimentare nave; - montarea la dane a unor hidranți pentru alimentarea cu apă 
a navelor; - realizarea canalizării pluviale magistrale; - reabilitarea drumului de acces auto în 
port; - realizarea dragajelor în fața cheului. 

Criterii de atribuire: cel mai bun raport calitate - pret 
 
Denumire factor evaluare:  
-Componenta tehnica : 
- Experienta profesionala experti cheie - Manager de Proiect – 10%; 
- Experienta profesionala experti cheie: Inginer rezident constructii hidrotehnice – 10%; 
- Experienta profesionala experti cheie - Inginer rezident retele de alimentare cu energie 
electrica–5%; 
- Experienta profesionala experti cheie - Inginer rezident retele exterioare de alimetare cu apa – 
5%; 
- Abordarea propusa pentru implementarea contractului -10%; 
- Resursele (umane şi materiale) şi realizarile corespunzatoare fiecarei activitati -10%; 
- Numarul de zile de munca prevazut pentru fiecare categorie de expert in fiecare luna pe 
parcursul perioadei de executie a contractului -10%; 
- Componenta financiara -Pretul ofertei  - 40%. 
 
Tipul procedurii: Licitatie deschisa 
 
Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 19.06.2020, 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 19.12.2020; 
 
Conditii de deschidere a ofertelor 
Data: 19.06.2020, ora 15:00 
Locul: in SEAP 
 
 

 


