
Reparatie capitala instalatia ridicare-lansare nave 800 tf
Anunt de participare simplificat

 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
SANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A. 
Cod de identificare fiscala: RO 14325290; Adresa: Strada: intrarea portului , nr. 1; Localitatea: Mangalia; Cod NUTS: RO223 Constanta; Cod
postal:  905500;  Tara:  Romania;  Persoana  de  contact:  SAVA  MIRELA;  Telefon:  +40  241751132;  Fax:  +40  241751259;  E-mail:
office@snmangalia.ro; Adresa internet: (URL) https://snmangalia.ro/; Adresa web a profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro; 

 
I.2) Achizitie comuna
Contractul implica o achizitie comuna: Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu

 
I.4) Tipul autoritii contractante
Alt tip

 
I.5) Activitate principala
Alta activitate

 

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu
Reparatie capitala instalatia ridicare-lansare nave 800 tf
Numar referinta: B.8

 
II.1.2) Cod CPV principal
45248000-7 Lucrari de constructii de structuri hidromecanice (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Lucrari / Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Executantul se obliga sa execute lucrarile ”Reparatie capitala instalatie ridicare-lansare nave 800 tf”,  in perioada convenita
si in conformitate cu obligatiile asumate in prezentul contract , cu cerintele cuprinse in caietul de sarcini, prevederile documentatiei
de atribuire si in anexele la contract.
Executia lucrarilor conform prezentului contract si caietului de sarcini , se va realiza in maxim 3,5 luni de la emiterea ordinului de
executie a lucrarilor , dar nu mai tarziu de data de 10.12.2019.

 
II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 2027702; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a
acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii) 

 
II.1.6) Informatii privind loturile
Contractul este împartit în loturi: Nu
Pot fi depuse oferte pentru: -

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 45248000-7 Lucrari de constructii de structuri hidromecanice (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -
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II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare: 
Santierul Naval Mangalia S.A., intrarea Portului nr.1, Mangalia, Judetul ConstantaSantierul Naval Mangalia S.A., intrarea Portului nr.1,
Mangalia, Judetul Constanta

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Executie lucrari de reparatie capitala la instalatia ridicare-lansare nave 800 tf

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

 

Sectiunea III: Informatii juridice, economice, financiare si tehnice
III.1) Conditii de participare

 
III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele
profesionale sau comerciale
Lista si descriere succinta a conditiilor: 
1. Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie sa se regăsească în situațiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea
nr.98/2016
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la
procedura de atribuire (inclusiv eventualii terți și subcontractanți) cu informațiile aferente situației lor.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea
autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
Pentru persoanele juridice/fizice străine: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul/candidatul nu se
emit documente de natura celor prevazute in cadrul cerintei sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art.
mai jos mentionate, autoritatea contractanta  accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista
prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati
administrative/judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Aceste documente pot fi:
-   certificat de atestare fiscala(datorii la bugetul consolidat general) si certificat de taxe si impozite locale(datorii la bugetele
locale),din care sa reiasă lipsa datoriilor restante la momentul prezentării. Pentru persoanele juridice străine, se va prezenta orice
document edificator,eliberat de autoritatea competenta din tara in care aceștia sunt rezidenți, prin care sa dovedească îndeplinirea
obligațiilor scadente de plata a impozitelor către bugetul de stat si bugetul local,in conformitate cu legislația din tara de rezidentă.
In situația in care ofertantul desfășoară activități in mai multe sedii/puncte de lucru,se vor prezenta certificatele respective pentru
fiecare sediu si punct/puncte de lucru in parte, pentru care exista obligații de plata conform prevederilor Legii nr.31/1990, Legea
societăților comerciale,cu completările si modificările ulterioare, si art.34 din Codul de procedura fiscala. Se vor transmite, după caz,
documente  prin  care  se  demonstrează  faptul  ca  operatorul  economic  poate  beneficia  de  derogările  prevăzute  la  art.166
alin.(2),art.167 art.(2),art.171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu
privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul
prezentării; cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere
al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum
rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; după caz;
- alte documente edificatoare, după caz.
 
2. Ofertanții sau după caz, ofertanții asociați, terții susținători, subcontractanții declarați nu trebuie sa se încadreze în situațiile
prevăzute de art. 60, lit. d) si e) din Legea nr. 98/2016. Se va prezenta Declarație pe propria răspundere privind neîncadrarea în
prevederile art. 60, lit. d) si e) din Legea nr. 98/2016. Declarația se va prezenta odată cu DUAE de către toți participanții la procedura
de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si terț susținător).
Precizari:
1. La momentul depunerii ofertelor, operatorii economici vor încarca DUAE - Documentul Unic de Achizitie European care poate fi
accesat in SEAP, urmand ca documentele justificative sa fie solicitate numai ofertantului clasat pe primul loc în urma finalizarii
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analizei ofertelor.
2. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator, subcontractant) atrage respingerea acesteia ca
inacceptabila.
3. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în
care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea
acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor
cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind
necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.
1.Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedească o forma de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, sa
reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se afla în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul
ca are capacitatea profesionala de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la
procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv: certificat constatator emis de
ONRC, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul întocmit la finalizarea evaluării
ofertelor.
Documentele care dovedesc îndeplinirea cerinței: - Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comerțului de pe
lângă Tribunalul Municipiului București/Teritorial, din care sa rezulte cel puțin obiectul de activitate al ofertantului, informațiile
legate de reprezentanții legali, domeniul/domeniile de activitate autorizate conform art. 15 din Legea nr.359/2004 cu modificări si
codurile CAEN aferente acestora. Obiectul contractului trebuie sa aibă corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis
de Oficiul Registrului Comerțului.
Informațiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentării.
In cazul asocierii, fiecare asociat va prezenta certificatul constatator.
In cazul ofertelor comune (asocierii): Toți semnatarii acordului de asociere vor depune documentele de mai sus.
Pentru persoanele fizice/juridice străine:  documente echivalente emise in tara de rezidenta,  care sa dovedească o forma de
înregistrare ca persoana juridica, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident,si,după caz,de
atestare,ori apartenenta din punct de vedere profesional,in conformitate cu cerințele legale din tara in care este stabilit operatorul
economic,in limba in care au fost emise,in original/copie legalizata/copie lizibila cu mențiunea ,,conform cu originalul”,însoțite de o
traducere a acestora in limba romana.
Declarația DUAE se completează online de către fiecare ofertant/ofertant asociat/terț susținător
În cazul unei oferte comune, situația personala si capacitatea de exercitare trebuie dovedite de fiecare dintre asociați in parte, iar
cerințele privind situația economico-financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala vor fi îndeplinite prin cumul.

 
III.1.2) Situatia economica si financiara
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Nu
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: -

 
III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: 
1.) Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat
Ofertantii vor face dovada experientei similare - Operatorii economici trebuie sa facă dovada ca in ultimii 5 ani au executat lucrări de
aceeasi  natura  si  complexitate,  similare/comparabile  din  domeniul  constructiilor  navale  si  confectiilor  metalice,   lucrari  de
constructie noua si/sau reparatii si/sau modernizare si/sau reabilitare constructii instalatii de ridicare-lansare nave maritime si
fluviale, constructii si reparatii nave militare si civile , in valoare cumulata de minim 2.027.702 lei(confecție si montaj) la nivelul unui
contract, sau maxim 3 contracte.Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu
informațiile aferente situației lor,cum ar fi numărul si data contractului invocat drept experiența similara, valoarea contractului,
beneficiarul si durata contractului (perioada de execuție a lucrărilor) precum si ponderea lucrărilor executate in cadrul contractului.
Operatorul economic clasat pe locul primul loc in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor va prezenta
documente justificative pentru a demonstra îndeplinirea cerinței, respectiv:
- documentele edificatoare care probează/confirma îndeplinirea cerințelor de calificare asumate in DUAE
2.) Pentru contractele de achizitie de lucrari: tehnicieni sau organisme tehnice pentru executarea lucrarilor
Personalul calificat propus si managementul contractului pentru executia lucrarilor ( 1 inginer, 1 maistru, 14 lacatusi constructori
navali, 6 sudori, 4 mecanici, 2 sablatori, 2 vopsitori). In cazul in care ofertantul va utiliza subcontractori va identifica lucrarile realizate
de subcontractanti, va specifica modalitatea in care va asigura coordonarea activitatilor subcontractorilor. - Capacitatea de a
corespunde cerintelor

 

Sectiunea IV: Procedura
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IV.1) Descriere
 

IV.1.1) Tipul procedurii
Procedura simplificata

 
IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii
-

 
IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica
Se va organiza o licitatie electronica: Nu

 
IV.2) Informatii administrative

 
IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data si ora locala: 22.08.2019 15:00

 
IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Romana

 
IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta
Oferta trebuie sa fie valabila pana la: 22.11.2019
Durata in luni: 3

 
IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.08.2019; Ora locala: 15:00
Locul: 
In SEAP

 

Sectiunea VI: Informatii complementare
 

VI.1) Informatii privind periodicitatea
Aceasta achizitie este periodica: Nu
Perioadele estimate de publicare a anunturilor viitoare: -

 
VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice
Se va utiliza sistemul de comenzi electronice: Nu
Se va accepta facturarea electronica: Nu
Se vor utiliza platile electronice: Nu

 
VI.3) Informatii suplimentare
-

 
VI.4) Proceduri de contestare

 
VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitatea: Bucuresti; Cod postal: 030084; Tara: Romania; Telefon: +40 213104641; Fax:
+40 213104642 / +40 218900745; E-mail: office@cnsc.ro; Adresa internet: (URL) http://www.cnsc.ro; 

 
VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere
-

 
VI.4.3) Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: -

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Anunt publicat: [SCN1049923/06.08.2019] Pagina 4
Generat la: 06.08.2019 09:51



-
 

VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.08.2019
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