Lucrari de dragaj - Zona Braila
• Data limită de depunere a ofertelor: 29.11.2021 15:00
• Persoana de contact: Nicolau Alina Mihaela
• Telefon contact: 0236/460660/121
• E-mail contact: achizitii@apdmgalati.ro
Anunt de participare simplificat SCN1095279/ 19.10.2021
Denumire contract : Lucrari de dragaj - Zona Braila”
Tip contract: CONTRACT/ LUCRĂRI

Descrierea succinta:
Adancimile in porturile maritime trebuie sa fie cel putin la nivelul celor asigurate
pe calea navigabila (Canal Sulina si Dunarea maritima) conform conventiilor
internationale (Conventia de la Belgrad 1948 si recomandarilor Comisiei Dunarii).
Lucrările de dragare sunt necesare când adancimile din danele de operare sau
senale de acces sunt mai mici decat cele proiectate, pentru operarea in siguranta
a navelor sau in orice alte cazuri in care se constata că este periclitata securitatea
infrastructurii portuare. CN APDM SA efectuează periodic măsurători hidrografice
şi verifică secţiunea danelor de operare si a senalelor de acces din porturi.
Perioadele de dragare se stabilesc astfel încât aluviunile depuse să nu afecteze
operarea navelor la cheu, traficul navelor în zonele de operare, securitatea
infrastructurii portuare.
Valoarea totala estimata: 4.600.000 lei, fara TVA,
Termenul până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita
clarificări sau informații suplimentare în legatură cu documentația de atribuire
este de 11 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.
Entitatea Contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări în a 9 a zi înainte
de data limită de depunere a ofertelor..

Cod CPV principal: 45252124-3 Lucrari de dragare si de pompare (Rev.2)
Descrierea achizitiei publice

Entitatea contractanta intentioneaza sa achizitioneze lucrari de dragaj, aplicand
procedura simplificata prin incheierea acordului cadru cu un operator economic,
fără reofertare, având în vedere că se ajustează prețul, cu o durată de 48 luni,
pentru Lucrari de dragaj - Zona Brăila. Cantitățile estimate pot varia în funcție de
necesarul de dragat la momentul aparției acestei necesități..
Criterii de atribuire:
Pretul cel mai scazut
Tipul procedurii: Procedura simplificata
Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 05.11.2021,
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 05.05.2022;
Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.11.2021, ora 15:00
Locul: in SEAP

