Servicii de topografie
• Data limită de depunere a ofertelor: 21.02.2022, ORA 15:00
• Persoana de contact: Răvdan Silvian
• Telefon contact: 0236/460660/121
• E-mail contact: achizitii@apdmgalati.ro
•
Denumire contract: servicii de topografie
Achizitie initiata prin anunt de participare simplificat: SCN1100890
Tip contract: Servicii / Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II

Descrierea succinta:
Entitatea contractantă va încheia un contract de prestări servicii ce va avea ca obiect – „Servicii de
topografie” a terenului portuar aflat in concesiunea companiei, precum si a bunurilor private ale
companiei care urmează a se închiria”, conform Caietului de sarcini nr. 96/SIPE/25.01.2022. CN
Administraţia Porturilor Dunării Maritime SA Galaţi reorganizata în baza Hotărârii de Guvern nr.
518/ 1998 cu modificările şi completările ulterioare, functioneaza ca societate pe actiuni si
desfasoara activitati de interes public national, gestionand intreaga infrastructura portuara situata
pe Dunarea maritima, respectiv terenuri portuare si fronturi de acostare a navelor din porturile
Galati, Braila, Tulcea, Harsova, Isaccea si bratele secundare Macin ( Macin, Turcoaia si Gura
Arman), Chilia si Sf. Gheorghe (Mahmudia) , in baza contractului de concesiune nr. LO / 3447 /
12.09.2008. Necesitatea CN APDM S.A. Galaţi de a executa măsurători, bornari si trasarea
geometriei in teren a suprafetelor ce urmeaza a fi inchiriate de catre agentii economici, în regie
proprie impune executarea acestor servicii cu terţi.
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 6 zile înainte de data limită
de depunere a ofertelor.
Entitatea Contractantă va în mod clar şi complet tuturor solicitărilor de clarificare/
informaţiilor suplimentare: înainte cu 4 zile față de data limită de depunere a ofertelor
Cod CPV principal: 71351810-4 Servicii de topografie (Rev.2)

Descrierea achizitiei publice
Achiziția de „servicii de topografie” a terenului portuar aflat in concesiunea companiei, care
urmează a se închiria agențiilor economici si a bunurilor private ale companiei. Servicii de
topografie constând din: - Identificare in teren, conform documentelor si a situatiei din teren a
bunurilor publice aflate in concesiunea CN APDM SA Galați. - Întocmire de ortofotoplanuri
pentru bunurile publice aflate in concesiunea CN APDM SA Galați. - Întocmire de ortofotoplanuri
pentru bunurile private ale CN APDM SA Galați. - Identificare si întocmire planuri de
situație/schițe a suprafetelor inchiriate sau care urmează a se închiria. Planurile vor fi anexa la

fiecare contract de închiriere teren/spațiu. - Masurare suprafete inchiriate. - Bornare suprafete teren
separat pentru fiecare port. Servicii necesare: - Identificare, masurare si trasare geometrie in teren
a suprafetelor inchiriate sau care urmeaza a se inchiria. - Întocmire planuri de situație/schițe a
terenurilor portuare cu delimitarea si bornarea zonelor care urmeaza a fi inchiriate prin contracte
de închiriere. Planurile vor fi anexa la fiecare contract de închiriere teren/spațiu. Rectificări/actualizări cărți funciare, intabulări bunuri publice aflate in concesiunea CN APDM SA
Galați, - Rectificări/actualizări cărți funciare, intabulări bunuri private ale CN APDM SA Galați,
Lucrarile identificate sunt: 1. Plan de situatie, Ortofotoplan, Bornare (general - pe intreaga
suprafata a portului); 2. Plan de situatie - pe fiecare operator portuar/agent economic; 3. Intocmire
documentatie intabulare; 4. Intocmire documentatie cadastrala de rectificare; • Plan de situatie,
Ortofotoplan, Bornare – 17 livrabile generale pe intreaga suprafata a portului • Plan de situatie pe fiecare operator portuar/agent economic, respectiv 48 livrabile • Intocmire documentatie
intabulare – 2 livrabile • Intocmire documentatie cadastrala de rectificare - 1 livrabil
Criterii de atribuire:
Pretul cel mai scazut
Tipul procedurii: Procedura simplificata
Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 21.02.2022, 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 21.08.2022;
Conditii de deschidere a ofertelor
21.02.2022, ORA 15:00
Locul: SEAP

