
ANUNT DE PARTICIPARE

FURNIZARE GRUI ELECTROHIDRAULIC PENTRU AMBARCATIUNE GONFLABILA TIP
RHIB 12 PERSOANE, CU INSTALARE LA NAVELE DIN FORTELE NAVALE
l. Autoritatea contractantI: Ministerul Aplrdrii Na{ionale, prin U. M. 02022 Constanla - in calitate de

autoritate contractantl delegatI, cod fiscal 14810074, cu sediul in Constanla, strada Fulgerului, nr.99,
j udelul Constanla, email : um02022@navy.ro.
2. Dup[ caz, se precizeazd dacd este vorba de un contract rezewat atelierelor protejate sau a cdrui

executare este prevdzutd in cadrul unui program protejat de locuri de muncf, - nu este cazul.

3. Procedura aplicatd pentru incheierea acordului cadru - Negociere cu publicarea prealabill a unui
anunf de participare cu etapl finall de licita(ie electronici.
4. Acord cadru de fumizare: FURNIZARE GRUI ELECTROHIDRAULIC PENTRU
AMBARCATIUNE GONFLABILA TIP RHIB 12 PERSOANE, CU INSTALARE LA NAVELE
DIN FORTELE NAVALE
5. Locul prest[rii - Conform pct. A din caietele de sarcini
6. Cod CPV principal:42416300-8

Durata acordului cadru: 24 de luni
Valoarea totald estimatd (lei ldr[ TVA) - 2.519.620,50 lei

7. impa4ire in loturi - Da.

Lotul 1 - Furnizare grui electrohidraulic pentru ambarca(iune gonflabill tip RHIB 12 persoane,

cu instalare la navele tip Corvetl, proiect 1048 M (Cvt.264 ;i Cvt.265 )
Cantiti{ile previzionate pentru acordul-cadru:Furnizare grui electrohidraulic pentru ambarcafiune

gonflabil5 tip RHIB l2 persoane, cu instalare la navele tip Corvet[, proiect 1048 M (Cvt. 264 qi Cvt.
265): min. I cpl. / max. 2 cpl;
Cantiti{ile previzionate pentru un contract subsecvent:
Furnizare grui electrohidraulicpentruambarca{iunegonflabil[tipRHIB l2persoanecuinstalare: I cpl.

Se acceptl ofertl numai pentru cantitatea maximl a acordului cadru din lotul ofertat, pentru

fiecare echipament ce compune lotul.
Lotul 2 -Furntzare grui electrohidraulic pentru ambarca{iune gonflabill tip RHIB 12 persoane

cu instalare la navele tip Dragor Maritim proiect 1370 Ei 1073/3 (DgM 25, DgM 24,DgM29,DgM
30)

Cantitifile previzionate pentru acordul-cadru:Furnizare grui electrohidraulic pentru ambarcaliune
gonflabild tip RHIB l2 persoane cu instalare la navele tip Dragor Maritim proiect 1370 qi 107313 (DgM
25, DgM 24,DgM29,DgM 30) ): min. lcpl. / max.4 cpl.;
Cantitl{ile previzionate pentru un contract subsecvent:
Furnizare grui electrohidraulic pentru ambarcaliune gonflabilA tip RHIB l2 persoane cu instalare: min.
I cpl./max.3cpl.;
Se acceptl ofertl numai pentru cantitatea maximl a acordului cadru din lotul ofertat, pentru
fiecare echipament ce compune lotul.

8. Nu se admit oferte altemative.

9. Propo(ie subcontractare solicitatd - nu este cazul.
10. Vor fi excluqi din procedur[ operatorii economici care se incadreazdin una din situaliile stipulate la
art. 150,155 pi/sau art. 156 din OUG 1141201 I (actualizat[).
11. Durata acordului cadru: 24 de luni.
12. Condiliile speciale de care depinde indeplinirea contractului - nu este cazul.
13. Termenul limitd pentru depunerea candidaturilor este 09.11.2020,ora 09.30.

Termenul limita pentru deschiderea candidaturilor este 09.11.2020, ora 10.00.
Adresa Ia care trebuie transmise candidaturile/ofertele - sediul autorit5trii contractante, Birou Achizi[ii
Publice, din strada Fulgerului, nr.99, Constan{a.

Oferta trebuie readactatd. in limba romdnd.



14. Garan\ia de participare se constituie conform prevederilor art.7 din O.U.G. nr.ll4/2011 (actualizatd),
in etapa all-a a procedurii, la depunerea ofertei preliminare, cuantum: 8.300,00 lei fara TVA (lotul 1),
16.800,00 lei fara TVA (lotul 1). Valabilitatea garan{iei de participare va fi cel pu}in egal[ cu perioada

minimd de valabilitate a ofertei, 90 zile de la termenul limiti de primire a ofertelor.
15. Modalitate de finanlare qi de platl - bugetul de stat.
16. Forma juridicl pe care trebuie sI o ia grupul de operatori economici clrora li s-a atribuit contractul -
conform art. 8 din OUG 1 l4/201I cu modific[rile qi completlrile ulterioare.
17. Vor fi exclugi din procedurd operatorii economici care se incadreaz[ in una din situaliile stipulate la
art. 150,155 gi/sau art. 156 din OUG ll4/2011(actualizatd). Pentru dovedirea inregistrdrii se va prezenta:
pentru persoane juridicelfrzice romane: certificatul constatator emis de O.N.R.C. din care sd rezulte
obiectul de activitate al operatorului economic; pentru persoane juridicelfrzice strline: documente
edificatoare care sd dovedeascd o formd de inregistrare ca persoan[ juridicd sau de inregistrare/atestare
ori apartenenld din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din jara in care

candidatul/ofertantul este rezident, insofite de o traducere autorizatd a acestora in limba romdn[.
Dovedirea delinerii certificatului de alocare a codului de agent economic (I{CAGE). Capacitatea tehnici
gi/sau profesional[ - Declara{ie privind lista principalelor livrdri de produse efectuate / servicii prestate in
ultimii cinci ani, din care si rezulte cd ofertantul a fumizat si instalat produse similare cu cele care fac
obiectul contractului echipamente navale), valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent dacd acegtia

din urm[ sunt autoritS{i contractante sau clienli privaJi. Cerin{a minim[ este ca valoarea contractelor
menfionate sd fie de minim: 419.036,75lei IIri TVA (lotul l),1.262.510,25 lei fEri TVA (lotul2),la
nivelul unui contract sau a mai multor contracte.
InformaJi i privind subcontractarea.
18. Nu este cazul.
19. Autoritatea contractantd nu doregte limitarea numdrului de operatori economici privind participarea.

Toli candida{ii care indeplinesc cerinJele de calificare vor fi selectaji pentru etapa a II a de negociere.

Se va organiza o licitalie electronicd. Etapa finalI de licitalie electronic[ se va desftgura ?ntr-o singur[
rund[ de 24 de ore. in cadrul etapei finale de licita]ie electronicd se va licita pre{ul frrE TVA aferent
cantitdfli solicitate, pentru acordul cadru.
EtapafinalS de licitalie electronicl se va desfrgura, astfel:

- Licitalia electronicl poate fi opritd dacd oferta nu s-a imbun6tSlit in runda precedentd - DA;
- Ofertantii pot vedea cea mai bunl ofertl - DA;
- Licita{ia se prelungeqte automat, in cazul modificdrii clasamentului - NU;
- Ofertanlii pot vedea num[ru] de participan]i inscrigi la licitalie - DA.

20. Nu este cazul.
21. Organismul de soluJionare a contestafiilor: Consiliul national de Solutionarea a Contestafiilor
Adresa Str. Stravopoleus nr. 6, Sector 3 Localitate Bucureqti, Cod NUTS: RO 321 Bucure$ti, Cod pogtal

030084, f ara Rom0nia, E-mail : offi ce@cnsc.ro, Telefon +40213 104641

22. Data public[rii anun(ului de intenlie - nu este cazul.
23. Documentafia de atribuire a fost publicatd in SEAP cu nr. DF 1095713 din 23.09.2020.

Anun{ul de participare a fost publicat in SEAP cu nr. CN 1025086 din 08.10.2020.


