
Elaborarea  Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de
investitii “Modernizarea canalelor navigabile ale Dunării:

Canal Dunăre – Marea Neagră şi  Canal Poarta Albă-
Midia, Năvodari ȋn vederea creşterii siguranţei navigaţiei

 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE SA CONSTANTA 
Cod de identificare fiscala: RO 11087755; Adresa: Strada: Ecluzei , nr. 1; Localitatea: Agigea; Cod NUTS: RO223 Constanta; Cod postal:
907015; Tara: Romania; Persoana de contact: Camelia Sirbu; Telefon: +40 241702728; Fax: +40 241737711; E-mail: achizitii@acn.ro;
Adresa internet: (URL) www.acn.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.6) Activitate principala
Activitati portuare

 

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu
Elaborarea  Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii “Modernizarea canalelor navigabile ale Dunării: Canal Dunăre –
Marea Neagră şi  Canal Poarta Albă-Midia, Năvodari ȋn vederea creşterii siguranţei navigaţiei
Numar referinta: 11087755_2020_PAAPD1115600

 
II.1.2) Cod CPV principal
79314000-8 Studiu de fezabilitate (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Servicii

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Etapa I:
a) Expertize Tehnice – constructii si amenajari hidrotehnice, taluzuri, drumuri si poduri, etc. (pentru fiecare canal pe sectoarele
mentionate in C.S.);
b) Studii Topografice (pentru fiecare canal pe sectoarele mentionate in C.S.);
c) Studii Geotehnice (pentru fiecare canal pe sectoarele mentionate in C.S.);
d) Studii Batimetrice (pentru fiecare canal pe sectoarele mentionate in C.S.);
e) Studii de analiza si de stabilitate a malurilor si taluzurilor (pentru fiecare canal pe sectoarele mentionate in C.S.);
f)  Studii hidraulice (modelare matematica 2D): in bief I CDMN inclusiv la confluenta cu Fluviul Dunarea si modelare matematica  a
influentei valurilor produse de nave asupra malurilor in cazul cresterii vitezei de navigatie.
g) Studii de trafic pentru o perioada de 5 ani pentru fiecare canal navigabil.
Etapa II:
a)  Documentatia tehnica pentru Certificatul de Urbanism in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire (DTCU);
b)  Documentatiile tehnice pentru obtinerea Avizelor/Acordurilor specificate in C.U. inclusiv acordul de mediu si documentatia
necesara obtinerii avizului de Gospodarire a Apelor (DTAA);
c)  Studiu de Fezabilitate (cu respectarea continutului  – cadru S.F.  obiectiv mixt de investitii  -  conf.  H.G. nr.  907 din 2016) +
documente suport elaborate conform cerintelor Ghidului Solicitantului;
d) Documentatii Tehnice pentru avizarea Studiului de Fezabilitate si indicatorilor tehnico-economici in CTE Ministerul Transporturilor
si Documentatii Tehnice pentru obtinerea tuturor celorlalte avize care sunt necesare aprobarii la finantare a proiectului.
 
Termene pentru depunerea / raspunsul entitatii contractante  la solicitarile de clarificari / informatii suplimentare:
1.   Termenul limita pana la care orice operator economic  interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in
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legatura cu documentatia de atribuire:  22 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
2.   Termenul limita in care entitatea  contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarficari/informatiilor
suplimentare in măsura în care solicitările de clarificări sau informaţii suplimentare au fost adresate în termenul prevăzut în anunţul
de participare : 12 zile  inainte de data limita de depunere a ofertelor.
3.   Entitatatea  contractantă menţionează că va răspunde la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la
termenul limită stabilit in Anuntul de participare.
4.   La solicitarile adresate dupa acest termen limita stabilit, entitatea contractanta nu va raspunde.

 
II.1.6) Informatii privind loturile
Contractul este împartit în loturi: Nu

 
II.1.7) Valoarea totala a achizitiei
Valoare: 7337860
Moneda: RON

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 79314000-8 Studiu de fezabilitate (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare: 
sediul prestatoruluisediul prestatorului

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
conform caiet sarcini  nr. 19787 / 18 /  05.11.2019

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret

 
 

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

 
II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Programul Operational Infrastructura Mare - POIM
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Infrastructura Mare - POIM

 
II.2.14) Informatii suplimentare
-

 

Sectiunea IV: Procedura
 

IV.1) Descriere
 

IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa

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

 
IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica
Se va organiza o licitatie electronica: Nu
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IV.1.8) Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)
Achizitia intra sub incidenta Acordului privind achizitiile publice: Nu

 
IV.2) Informatii administrative

 
IV.2.1) Publicarea anterioara privind aceasta procedura
Numarul anuntului in JOUE: 2020/S 064-154107

 
IV.2.8) Informatii privind incetarea sistemului dinamic de achizitii
Anuntul implica incetarea sistemului dinamic de achizitii publicat in anuntul de participare de mai sus: Nu

 
IV.2.9) Informatii privind incetarea unei invitatii la o procedura concurentiala de ofertare sub forma unui
anunt orientativ periodic
Entitatea contractanta nu va atribui niciun alt contract pe baza anuntului orientativ periodic mentionat mai sus: Nu

 

Sectiunea V: Atribuirea contractului
 

Se atribuie un contract/un lot: Da
 

V.2) Atribuirea contractului
 

Studiu de fezabilitate pentru obiectivul/proiectul de investitii: Modernizarea  canalelor navigabile ale Dunarii:
CDMN si CPAMN  in vederea cresterii sigurantei navigatiei

V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
1556 / 25.09.2020 / 25.09.2020

 
V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 3
Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numarul de oferte primite de la ofertanti din alte state membre ale UE: 0
Numarul de oferte primite de la ofertanti din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numarul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
AQUAPROIECT 
Cod de identificare fiscala: RO 448510; Adresa: Strada Splaiul Independentei, Nr. 294; Localitatea: Bucuresti; Cod NUTS: RO321
Bucuresti; Cod postal: 060031; Tara: Romania; Telefon: +4 0213160035; Fax: +4 0213160042; E-mail: licitatii@aquaproiect.ro; Adresa
internet: (URL) www.aquaproiect.ro; Contractul este un IMM Nu

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 10488000
Valoarea totala a contractului/lotului: 7337860
Moneda: RON

 
V.2.5) Informatii privind subcontractarea
Este probabil sa se recurga la subcontractarea contractului: Nu

 
V.2.6) Pretul platit pentru achizitii de oportunitate
Valoare fara TVA: 7337860 Moneda: RON

 
V.2.7) Numarul de contracte atribuite:
1

 
V.2.8) Tara de origine a produsului sau a serviciului
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Origine comunitara: Nu
Origine necomunitara: Nu

 
V.2.9) Contractul a fost atribuit unui ofertant care a prezentat o varianta
Da

 
V.2.10) Au fost excluse oferte, deoarece erau nejustificat de scazute
Nu

 

Sectiunea VI: Informatii complementare
 

VI.3) Informatii suplimentare
              Conform art. 205 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, Entitatea contractantă poate solicita candidaţilor/ofertanţilor să depună toate
sau o parte dintre documentele justificative ca dovadă a informaţiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfăşurării unei
proceduri de atribuire, dacă acest lucru este necesar pentru a asigura desfăşurarea corespunzătoare a procedurii.
 
În cazul în care comisia de evaluare constată, in urma aplicarii criteriului de atribuire si a intocmirii clasamentului , existenta a doua oferte
cu punctaj egal, va transmite  ofertantilor  o solicitare de clarificare referitoare la depunerea unor noi propuneri financiare (cu 2 zecimale).
Ofertantii vor incarca in SEAP noua propunere financiara . oferta castigatoare va fi desemnata oferta care intruneste cel mai mare punctaj .

 
VI.4) Proceduri de contestare

 
VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor/ instanta de judecata competenta, conform Lege nr.101/2016 . 
Adresa: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor :  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: 
Conform Lege nr.101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor
sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE SA 
Adresa: str.Ecluzei nr.1; Localitatea: Agigea; Cod postal: 907015; Tara: Romania; Telefon: +40 241702700; Fax: +40 241737711; E-
mail: compania@acn.ro; Adresa internet: (URL) www.acn.ro; 

 
VI.4.5) Numarul deciziei emise de CNSC aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul
cadru
-

 
VI.4.6) Numarul hotararii instantei aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul cadru
-

 
VI.4.7) Procedura verificata ANAP
Da
Exista observatii ANAP?Nu
Nu

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.09.2020
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