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Detaliu anunt 

Tip legislatie: OUG nr.34/2006

Stare anunt: Publicat

Stare procedura: In desfasurare

Data transmiterii in SEAP: 25.05.2016 15:35

Data acceptarii ANRMAP: 25.05.2016 15:49

Data trimiterii la OJ: 25.05.2016

Data publicarii in SEAP: 26.05.2016 01:30

Trimite la OJ: Da

Numarul anuntului in OJ:  2016 /S 102 - 182401 Din 28.05.2016 Salveaza

Anuntul corespunde unei proceduri de licitatie deschisa sau restransa care se va desfasura prin mijloace electronice

Anunt de intentie

Numar anunt: 27044

Denumire 
contract: 

FURNIZARE BARCA MULTIFUNCTIONALA, Furnizare barca FREE FALL cu ansamblu de 
ridicare, Furnizare barca FAST RESCUE cu pivoting davit, Furnizare barca TEMPSC cu grui 
platforma

Data publicare: 30.07.2014

Documentatie de atribuire

Numar 
documentatie: 

221962

Denumire 
contract: 

FURNIZARE BARCI DE SALVARE CU SISTEME DE LANSARE AFERENTE

Data acceptare: 28.12.2015

Planuri anuale de achizitii publice 

An Denumire plan Denumire detaliu plan 

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1)  DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:

Centrul Român pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale

Adresa postala: Str. Pescarilor nr. 69 A , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900581 , Romania , 
Punct(e) de contact: Gabriela Cristian , Tel. +40 241639595 , In atentia: Responsabil procedura , 
Email: achizitii@ceronav.ro, gabrielacristian@ceronav.ro , Fax: +40 241631415 , Adresa internet 
(URL): www.ceronav.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

ADRESA DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII SUPLIMENTARE:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

CAIETUL DE SARCINI SI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PENTRU 
DIALOGUL COMPETITIV SI SISTEMUL DE ACHIZITIE DINAMIC) POT FI OBTINUTE LA:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

OFERTELE SAU SOLICITARILE DE PARTICIPARE TREBUIE TRANSMISE LA:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

I.2)  TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)

Organism de drept public

Activitate (activitati)

- Educatie 

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE

Nu

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1)  DESCRIERE

II.1.1)  Denumirea data contractului de autoritatea contractanta

FURNIZARE BARCI DE SALVARE CU SISTEME DE LANSARE AFERENTE

II.1.2)  
Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a 

serviciilor

Furnizare

Cumparare

Locul principal de livrare: Constanta
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Codul NUTS: RO223 - Constanta

II.1.3)  Anuntul implica

Un contract de achizitii publice

II.1.4)  Informatii privind acordul-cadru

II.1.5)  Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Furnizare trei grupuri de barci de salvare cu sisteme de lansare aferente avand specificatia tehnica conforma 
cu prevederile caietelor de sarcini: o barca TEMPSC cu grui platforma, o barca FREE FALL cu ansamblu de 
ridicare si o barca FAST RESCUE cu pivoting davit

II.1.6)  Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

34521400-9 - Barci de salvare (Rev.2) 
80510000-2 - Servicii de formare specializata (Rev.2) 

II.1.7)  Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Da

II.1.8)  Impartire in loturi

Da

Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi

II.1.9)  Vor fi acceptate variante

Nu

II.2)  CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU

II.2.1)  Cantitatea totala sau domeniul 

Furnizarea unui numar de trei grupuri de barci de salvare cu sisteme de lansare aferente având specificatia 
tehnica conforma cu prevederile caietelor de sarcini: 
Lot 1- 1 buc. barca TEMPSC cu grui platforma: 
Barca de salvare de tip total închis cu motor si grui cu curenti si vinci- 1 buc. 
Lot 2- 1 buc. barca FREE FALL cu ansamblu de ridicare: 
Barca de salvare de tip total inchis cu motor si instalatie de lansare prin cadere libera- 1 buc. 
Lot 3- 1 buc. barca FAST RESCUE cu pivoting davit: 
Barca de salvare rapida si grui pivotant cu curenti si vinci- 1 buc. 
inclusiv servicii de transport pentru livrare DDP Constanta- baza nautica CERONAV, asigurare pe perioada 
transportului, instalare, testare, punere în functiune, suport si asistenta tehnica gratuita pe perioada de 
garantie si asigurarea instruirii personalului de întretinere si operare

Valoarea estimata fara TVA: 313,146.52 EUR 

II.2.2)  Optiuni

Nu

II.3)  DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE

9  luni incepand de la data atribuirii contractului  

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1)  CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1)  Depozite valorice şi garantii solicitate

Cuantum:Lot 1-2300 EUR;Lot 2-2000 EUR;Lot 3-1300 EUR.GP poate fi depusa cumulat pentru mai multe 
loturi cu specificarea loturilor pentru care se depune GP. Valabilitate:min per valabilitate oferta.La extindere 
valabilitate oferta,valabilitatea GP va fi prelungita corespunzator,în caz contrar se considera ca ofertantul si-a 
retras oferta.GP se constituie prin virament bancar sau prin instrument de garantare (IG)emis în conditiile 
legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari,care se prez în original,în cuantumul si pentru 
perioada prev în doc atribuire. Pentru calculul echivalentei GP in alta moneda decat RON se va face la 
cursul RON/ alta valuta comunicat de BNR din data publicarii invitatiei de participare in SEAP. Cand se 
opteaza pentru constituirea GP prin virament bancar suma se va vira în contul: 
RO97TREZ23120F335000XXXX (RON) Trezoreria Constanta; RO58BRDE140SV04853511400(EUR) BRD 
Groupe Société Générale Constanta.Cand GP se constituie prin IG se va utiliza Formularul 8 sau orice alt 
model agreat de emitent cfm. art. 86 alin.2–4 HG925/2006.Dovada constit GP prin virament bancar se 
depune în copie„conform cu originalul”cu stampila bancii cu data viramentului vizibila.Dovada garantiei de 
participare se va depune in SEAP semnata cu semnatura electronica si in original la sediul autoritatii 
contractante – pana la data limita de depunere a ofertelor. Ofertele neînsotite de GP în cuantumul, forma si 
având per valabilitate solicitate în documentatia de atribuire vor fi respinse. GP emisa în alta limba decât 
româna va fi prezentata în original însotita de traducere autorizata si legalizata în limba româna.În caz 
depunere oferte în asociere, GP se constituie în numele asocierii si se mentioneaza ca acopera în mod 
solidar toti membrii grupului de oper economici.Pt oper.ec.din categoria IMM, GP va fi admisa în cuantum de 
50% din nivelul minim impus cu conditia ca acestia sa faca dovada în acest sens (Formularul nr.6). Se 
constituie cf. art.89 alin.(2) din H.G.925/2006 de ofertantul câstigator în cuantum de 10% din pretul 
contractului exclusiv TVA, se va constitui în RON în perioada de valabilitate a ofertei si oricum nu mai târziu 
de 15 zile calendaristice de la semnarea contractului si va avea o perioada de valabilitate cel putin egala cu 
durata contractului. De regula GBE se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o 
societate bancara/societate de asigurari cu respectarea prevederilor art.86 alin.(2)-(4)din HG 925/2006, într-
una din urmatoarele forme: a) instrument de garantare emis de o societate bancara care va fi depus in 
original la sediul CERONAV din Str. Pescarilor nr. 69A, Constanta; b) instrument de garantare emis de o 
societate de asigurare care va fi depus in original la sediul CERONAV din Str. Pescarilor nr. 69A, Constanta. 
În cazul ofertantilor din categoria IMM, cf.Legii 346/2004, garantia de buna xecutie se constituie în procent 
de 50% din cuantumul precizat în documentatia de atribuire.
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III.1.2)  Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Surse proprii CERONAV

III.1.3)  Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4)  Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

Nu

III.2)  CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1)  
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul 

comertului sau al profesiei

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Declaratie neîncadrare în prevederi art.180 O.U.G. nr.34/2006– Formularul nr. 2a- original 
Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat, 
tertulsustinator (dupa caz) 

Declaratie neîncadrare în prevederi art.181 O.U.G. nr.34/2006– Formularul nr. 2b- original 
Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat, 
tertulsustinator (dupa caz). În cazul tertului sustinator, documentele solicitate pentru neincadrarea in 
prevederile art.181 din OUG nr.34/2006 se rezuma la lit.a), c) indice 1 si d) 

Certificat atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza 
careia îsi are sediul social operatorul economic, care sa ateste ca ofertantul nu are datorii scadente fata de 
bugetul de stat în luna anterioara celei în care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor- original/ 
copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea„conform cu originalul”. 
Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale care sa ateste ca ofertantul nu are datorii scadente fata de 
bugetul local în luna anterioara celei în care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, cerinta 
neraportandu-se doar la sediul social care urmeaza a fi implicat in realizarea contractului ci la toate sediile si 
punctele de lucru, in raport cu care trebuie prezentate certifcatele constatatoare emise de autoritatile locale; 
se va prezenta declaratia inregistrata la ANAF cu privire la toate sediile si punctele de lucru - original/ copie 
legalizata/ copie lizibila cu mentiunea„conform cu originalul”. 
Ofertantii straini vor prezenta orice documente considerate edificatoare, eliberate de autoritati competente 
din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca îndeplinirea obligatiilor scadente de plata a 
impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, în conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. 
Documentele vor fi prezentate în traducere legalizata.Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica 
informatiile prezentate de ofertant.In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite 
confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie 
raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile 
art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011. 
În cazul în care exista incertitudini în ceea ce priveste situatia personala a ofertantilor, autoritatea 
contractanta, prin comisia de evaluare, are dreptul de a solicita în mod direct informatii de la autoritatile 
competente care emit documente de natura celor considerate edificatoare pentru demonstrarea faptului ca 
ofertantul nu se încadreaza în prevederile art. 180 si 181 cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte 
documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva. În ceea ce priveste cazurile 
mentionate la art. 180, în conformitate cu legislatia interna a statului în care sunt stabiliti ofertantii, aceste 
solicitari se refera la persoane fizice si persoane juridice, inclusiv, dupa caz, la directori de companii sau la 
orice persoana cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce priveste ofertantul. 
Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre 
bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care 
operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre 
organele competente in domeniu. 
Operatorul economic clasat pe primul loc are obligatia de a prezenta la solicitarea autoritatii contractante, 
pentru confirmare, certificatele fiscale in originalsau copie legalizata. 
Nota: In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul nu este eligibil sau se afla intr-una din 
situatiile prevazute la art. 180 si/ sau art. 181 din OUG nr. 34/2006, sau are datorii, acesta va fi exclus de la 
procedura pentru atribuirea contractului. 
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte documentele mai sus mentionate. 

Declaratie neîncadrare în prevederi art.69-1 OUG nr. 34/2006 - Formularul nr. 2c- original 
Nota : Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat, tertul 
sustinator, subcontractant (dupa caz). 
Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante definite 
conform art. 3 lit.s^2)din OUG nr.34/2006 sunt urmatoarele: 
- Director General: Ovidiu Sorin Cupsa; 
- Director General Adjunct: Emil Luca; 
- Director Studii: Ion Filimon; 
- Director Comercial: Dan Pisica; 
- Director Economic: Claudia Gheorghe; 
- Sef Birou juridic si asistenta manageriala: Nicolae- Iulian Trandafir; 
- Sef Birou achizitii publice si investitii: Daniela Tagare; 
- Sef serviciu instruire de siguranta pentru platforme maritime: Aleus Petrache 
- Sef serviciu siguranta maritima si formare nebrevetati: Ghiorghe Bamboi 
- Ing. Spec.1A Birou achizitii publice si investitii: Gabriela Cristian; 
- Referent I Birou achizitii publice si investitii: Alexandru-Ioan Vladu; 
- Ec.I Birou achizitii publice si investitii: Diana-Andreea Sava; 
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- Ref.1 Birou achizitii publice si investitii: Dumitru Enciu; 
- Inginer II Birou achizitii publice si investitii: Ionel Caracostea; 

Certificat participare la licitatii cu oferta independenta – Formularul nr. 2d- original 
Nota : Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat,ofertantul asociat/ candidatul asociat (dupa caz). 
In cazul asocierii formularul se va depune in numele asocierii (nu de fiecare asociat in parte) 
Pentru persoanele juridice straine documentele prezentate vor fi însotite de traducere autorizata si legalizata. 
Pentru persoanele juridice române documentele se prezinta în original, copie legalizata sau copie conforma 
cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta în original sau copie conforma cu 
originalul si vor fi însotite de traducere autorizata si legalizata. 
1. Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului prezentat în original/copie 
legalizata/copie lizibila cu mentiunea„conform cu originalul”, în care obiectul contractului trebuie sa aiba 
corespondent în codurile CAEN pentru care exista autorizare. 
Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/ actuale la data limita de depunere a 
ofertelor (se va verifica prin accesarea http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do). Înainte de transmiterea 
comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita 
prezentarea certificatului constatator în original/copie legalizata (în cazul în care acesta a prezentat doar 
copie conform cu originalul în documentele de calificare), pentru verificarea conformitatii cu documentul 
depus la oferta. Operatorii economici straini vor prezenta documente edificatoare care sa dovedeasca o 
forma de înregistrare ca persoana juridica cu obiect de activitate în domeniul care face obiectul contractului, 
în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul este rezident si Certificatul de Rezidenta 
Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declara?ie, valabile pentru anul calendaristic în curs. 
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte documentele mai sus mentionate, în 
conformitate cu Acordul de asociere, din care trebuie sa reiasa clar partea din contract pe care o vor 
îndeplini asociatii.

III.2.2)  Capacitatea economica si financiara

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Cerinta nr.1 – Cifra de afaceri 
Declaratie privind media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani 
Conditie de calificare: 
Ofertantii vor completa si depune declaratia privind cifra de afaceri din Formularul nr.5 prin care vor 
demonstra realizarea unei medii a cifrei de afaceri globale din ultimii trei ani - 2014,2013, 2012-egala sau 
mai mare decât: 
-lot 1 - barca TEMPSC cu grui platforma: 260000 EUR fara TVA; 
-lot 2 - barca FREE FALL cu ansamblu de ridicare: 220000 EUR fara TVA; 
-lot 3 -barca FAST RESCUE cu pivoting davit: 140000 EUR fara TVA; 
Daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, pentru conversie se va lua in considerare cursul 
Inforeuro EUR/ valuta respectiva valabil pentru tara respectiva în luna decembrie a anului respectiv (cursul 
inforeuro EUR/ alte valute valabil pentru fiecare tara se poate consulta la: 
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm). Se va preciza adresa 
de corespondenta în situatia în care nu coincide cu adresa sediului social. 
În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza situatia economica si financiara invocând si sustinerea acordata, 
în conformitate cu prevederile art.186 alin.(1) din OUG 34/ 2006, de catre o alta persoana, atunci acesta are 
obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, printr-un angajament ferm al persoanei 
respective, prin care acesta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate. 
Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din 
procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 
34/2006. 
Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, situatia economica si financiara se 
demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. Fiecare asociat este obligat 
sa prezinte aceste documente, iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ. 
Daca grupul de operatori îsi demonstreaza îndeplinirea cerintei minime privind situatia economica si 
financiara invocând sustinerea acordata de catre o alta/alte persoana/persoane, modalitatea de îndeplinire a 
cerin?ei este similara ofertei individuale men?ionata mai sus, cu precizarea ca sus?inerea va fi acordata 
asocierii si nu unuia dintre asociati. Reducerea de 50% pentru cifra de afaceri, garantia de participare si 
garantia de buna executie se aplica în cazul grupurilor de operatori economici care depun oferta comuna 
alcatuite exclusiv din întreprinderi mici si mijlocii, indiferent daca acestea sunt persoane fizice sau juridice 
române sau straine. Ofertantul care solicita reducerea cerintei privind cuantumul cifrei de afaceri si a 
garantiei de participare la 50% va prezenta o declaratie pe proprie raspundere, conform Anexei 1 Legea 
346/2004 – Formularul 6.

Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)

Completare Formular nr.5 Cerinta se considera a fi îndeplinita prin demonstrarea realizarii unei medii a cifrei 
de afaceri globale pe ultimii trei ani - 2014,2013, 2012- de minimum: -lot 1 - barca TEMPSC cu grui 
platforma: 260000 EUR fara TVA; -lot 2 - barca FREE FALL cu ansamblu de ridicare: 220000 EUR fara TVA; 
-lot 3 - barca FAST RESCUE cu pivoting davit: 140000 EUR fara TVA; si prezentarea urmatoarelor 
documente relevante: copii lizibile ale bilanturilor contabile sau extraselor de bilant, in cazul in care 
publicarea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul, dupa caz sau orice 
alte documente pe care autoritatea contractanta le poate considera edificatoare, in masura in care acestea 
reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a ofertantului.

III.2.3)  Capacitatea tehnica

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Cerinta nr.1 – Experienta similara 
Lista principalelor livrari de produse efectuate în ultimii 3 ani, continând valori, perioade de livrare, 
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beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati (Formularul 7). 

Conditie de calificare: Ofertantii vor face dovada furnizarii de produse similare celor din prezenta procedura, 
efectuate în ultimii 3 ani.In acest sens se solicita ca ofertantii sa demonstreze ca au furnizat produse similare 
celor care fac obiectul prezentei proceduri in valoare cumulata de minim: 
-lot 1 - barca TEMPSC cu grui platforma: 130000 EUR fara TVA; 
-lot 2 - barca FREE FALL cu ansamblu de ridicare: 110000 EUR fara TVA; 
-lot 3 -barca FAST RESCUE cu pivoting davit: 70000 EUR fara TVA, 
la nivelul unui singur contract sau cel mult 3 (trei) contracte. 

Forma de prezentare: Lista principalelor livrari de produse din ultimii 3 ani - Formularul 7- în original. 
Certificatele/ documentele atasate, care confirma nivelul valoric impus livrarilor de produse similare, se 
prezinta în copie legalizata sau copie certificata conform cu originalul, persoanele juridice straine prezentand 
în plus o traducere autorizata si legalizata a acestor documente. În situatia în care se opteaza pentru 
prezentarea unei declaratii a operatorului, aceasta se va prezenta în original. 

Valorile vor fi exprimate în EUR. Pentru echivalenta din alte valute se va tine cont de cursul Inforeuro 
EUR/valuta respectiva valabil pentru tara respectiva în luna decembrie a anului respectiv (cursul inforeuro 
EUR/alte valute valabil pentru fiecare tara se poate consulta la: 
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm ). 
În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocând si sustinerea 
acordata, în conformitate cu prevederile art.190 alin.(1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia 
de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei 
respective, prin care acesta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului resursele tehnice si 
profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle în 
situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), 
c^1) si d) si art . 69^1 din OUG 34/2006. 
În cazul în care ofertantul este un grup de operatori economici, cerinta minima privind capacitatea tehnica 
poate fi îndeplinita prin cumul. Daca grupul de operatori îsi demonstreaza îndeplinirea cerintei minime privind 
capacitatea tehnica invocând sustinerea acordata de catre o alta/ alte persoana/ persoane, modalitatea de 
îndeplinire a cerintei este similara ofertei individuale men?ionata mai sus, cu precizarea ca sus?inerea va fi 
acordata asocierii ?i nu unuia dintre asociati. 
Cerinta nr. 1- Standarde de asigurare a calitatii 
Conditie de calificare: Ofertantul trebuie sa aiba implementat un sistem de management al calitatii conform 
ISO 9001 sau echivalent 
Ofertantul va prezenta dovada implementarii unui sistem de management al calitatii in conformitate cu SR 
EN ISO 9001, sau echivalent valabil la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor - în copie conform cu 
originalul- pentru domeniul activitatilor aferente obiectului procedurii. 
Daca documentele doveditoare sunt redactate intr-o limba straina acestea trebuie traduse in limba romana, 
de catre un traducator autorizat. Atunci când un grup de operatori economici depune oferta/ candidatura 
comuna, certificatul ISO 9001 sau echivalent va fi prezentat individual, de fiecare membru al asocierii, pentru 
partea din contract pe care o realizeaza

Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)

Completare Formular nr.7 din care sa rezulte ca ofertantul a furnizat produse similare celor care fac obiectul 
prezentei proceduri in valoare cumulata de cel putin: -lot 1 - barca TEMPSC cu grui platforma: 130000 EUR 
fara TVA; -lot 2 - barca FREE FALL cu ansamblu de ridicare: 110000 EUR fara TVA; -lot 3 - barca FAST 
RESCUE cu pivoting davit: 70000 EUR fara TVA, la nivelul unui singur contract sau cel mult 3 (trei) 
contracte. Nivelul valoric impus livrarilor de produse similare se confirma prin prezentarea de certificate/ 
documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. În cazul în care 
beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii 
unei certificari/ confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o 
declaratie a operatorului economic. Prezentarea oricarui document prin care se sustine cerinta, de exemplu: 
- un certificat emis de un organism de certificare sau - alte documente care probeaza în mod concludent 
îndeplinirea cerintei: spre exemplu, proceduri/manuale de calitate, activitate procedurata, etc. similare cu 
cele prevazute drept conditie pentru obtinerea unei certificari SR EN ISO 9001 în copie conform cu originalul, 
valabil la data limita de depunere a ofertelor.

III.2.4)  Contracte rezervate

Nu

III.3)  CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

III.3.1)  Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu

III.3.2)  
Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor 

personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1)  TIPUL PROCEDURII

IV.1.1)  Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2)  CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2.1)  Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut
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IV.2.2)  Se va organiza o licitatie electronica

Da

Elementul ofertei care va face obiectul procesului de reofertare, este: Pretul total al ofertei (fara TVA). 
Informatiile care urmeaza a fi puse la dispozitie ofertantilor în cursul licitatiei electronice si momentul când 
aceste informatii vor fi disponibile: Licitatia electronica va incepe la 2 (doua ) zile lucratoare de la 
transmiterea invitatiei la adresa de posta electronica (e-mail), inregistrata in sistem ca adresa de contact. In 
cadrul licitatiei electronice, ofertantii participanti nu pot decat sa imbunatateasca ofertele depuse anterior 
organizarii acelei faze. Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta financiara:Nu;Ofertantii pot vedea numarul 
de participanti inscrisi: Nu; Poate fi oprita desfasurarea urmatoarelor runde, in cazul in care nu se 
imbunatateste oferta? Nu; Licitatia se prelungeste automat,in cazul modificarii clasamentului:Nu; Se va utiliza 
pasul de licitare: Nu; Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1 (una); Durata unei runde: 1 (una)zi, 
respectiv 24 ore; Autoritatea contractanta nu va dezvalui pe parcursul licitatiei electronice identitatea 
ofertantilor participanti. A.C. va realiza o evaluare initiala integrala a ofertelor, in conformitate cu criteriul de 
atribuire stabilit in documentatia de atribuire. Notificarile de începere a licitatiei electronice vor fi transmise 
automat de catre sistem la adresa de posta electronica (e-mail) înregistrata în sistem ca adresa de contact si 
vor fi disponibile de asemenea în sectiunea „Notificari de sistem”. Autoritatea contractanta va invita sa 
participe la aceasta etapa doar operatorii economici care au oferte admisibile. In vederea participarii la 
licitatia electronica operatorii economici trebuie sa fie înregistrati online si sa detina certificat digital valid 
pentru acces în sistem. Informatii disponibile pentru conectare si înregistrare la: 
http://www.e-licitatie.ro/Public/Common/Static.aspx?f=InregistrareOF Noile oferte depuse in cadrul licitatiei 
electronice nu pot decat sa imbunatateasca ofertele depuse anterior organizarii acestei faze.

IV.3)  INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1)  Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

14892/ 15.12.2015

IV.3.2)  Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Da

Anunt de intentie

Numarul anuntului in JO: 2014/S146-261904 din 01.08.2014

IV.3.3)  
Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) 

sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.07.2016 
12:00
Documente de plata: NU

IV.3.4)  Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

07.07.2016 16:00

IV.3.5)  Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati

IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana , Engleza 

Moneda in care se transmite oferta de pret: EUR

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta

240 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor

Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor):  01.08.2016 18:00

Locul: In SEAP

Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1)  CONTRACTUL ESTE PERIODIC

Nu

VI.2)  CONTRACTUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE

Nu

Tip de finantare:  Alte fonduri

VI.3)  ALTE INFORMATII 

• Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale: În cazul în care se constata ca 
ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita operatorilor prin intermediul 
S.E.A.P, transmiterea de documente care contin noi preturi, care vor fi încarcate în SEAP. • Modul de 
prezentare a solicitarilor de clarificari: Orice solicitare de clarificare din partea ofertantilor trebuie sa fie 
semnata si sa contina in clar datele de contact ale ofertantului (denumire, adresa, fax, email, telefon, 
reprezentant legal), inclusiv cele depuse online. • Reguli de comunicare si transmitere a datelor: Solicitarile 
de clarificari se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii iar 
raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la Sectiunea ”Documentatie si Clarificari” din cadrul 
anuntului de participare, autoritatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta 
modalitate de comunicare decat cea stabilita in prezenta documentatie de atribuire conform prevederilor art. 
60 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006. Prin urmare, pentru transmiterea solicitarilor de clarificari in legatura cu 
Documentatia de atribuire operatorii economici trebuie sa se inregistreze in SEAP (www.e-licitatie.ro): -ca 
operator economic conform prevederilor H.G. nr. 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din O.U.G. nr. 
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34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; -ca participant la procedura de atribuire. Autoritatea 
contractanta va raspunde in mod clar, complet si fara ambiguitati, cat mai repede posibil, la orice clarificare 
solicitata, intr-o perioada care nu trebuie sa depaseasca, de regula, 3 zile lucratoare de la primirea unei 
astfel de solicitari din partea operatorului economic, cu conditia transmiterii solicitarii de clarificari in timp util 
de catre operatorii economici. Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari: 5 zile inainte de data 
limita de depunere a ofertelor indicata in anuntul de participare. ! Pentru comunicarile ulterioare depunerii 
ofertelor: Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare in legatura cu oferta prin utilizarea 
facilitatilor tehnice disponibile in SEAP (Sectiunea “Intrebari”). Operatorii economici vor transmite 
raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul 
SEAP (Sectiunea “Intrebari”), in format electronic, semnate cu semnatura electronica, conform prevederilor 
Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica. • Prezumtia de legalitate si autenticitate a documentelor 
prezentate: Ofertantul îsi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor 
documentelor prezentate în vederea participarii la procedura de atribuire. • Pentru vizualizarea documentatiei 
de atribuire încarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba instalat un program necesar 
vizualizariifisierelor semnate electronic, acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de 
semnatura electronica • Toate documentele care fac parte din oferta vor fi semnate de catre ofertanti cu 
semnatura electronica conform HG 1660/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4)  CAI DE ATAC

VI.4.1)  Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 
030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 
218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organism competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2)  Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din O.U.G. nr. 34/2006.

VI.4.3)  Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

CERONAV Biroul juridic si asistenta manageriala

Adresa postala: Str. Pescarilor nr. 69A , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900581 , Romania , Tel. 
+40 241639595 , Email: iuliantrandafir@ceronav.ro , Fax: +40 241631415 , Adresa internet (URL): 
www.ceronav.ro

VI.5)  DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT

25.05.2016 15:35

Inapoi Loturi Istoric anunturiLista erateDetalii proceduraProcese verbale / Declaratii

Generare dosar achizitie

Documentatie, clarificari si decizii
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