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SERVICII DE MENTENANŢĂ PREVENTIVĂ ŞI
MENTENANŢĂ CORECTIVĂ PENTRU ECHIPAMENTE ŞI
INSTALAŢII DIN ECLUZE, STAŢII DE POMPARE ŞI GALERII
DE APE MARI

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
SERVICII DE MENTENANŢĂ PREVENTIVĂ ŞI MENTENANŢĂ CORECTIVĂ PENTRU ECHIPAMENTE ŞI INSTALAŢII DIN ECLUZE, STAŢII
DE POMPARE ŞI GALERII DE APE MARI
Numar referinta: 11087755_2020_PAAPD1151112

II.1.2) Cod CPV principal
50000000-5 Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului
Servicii

II.1.4) Descrierea succinta
Serviciile care fac obiectul contractului sunt „Servicii de mentenanţă preventivă şi mentenanță corectivă pentru
echipamente şi instalaţii din ecluze, statii de pompare si galerii de ape mari”, respectiv :
a) – servicii de mentenanţă preventivă şi mentenanță corectivă pentru echipamente şi instalaţii – unitati tehnice de baza din ecluze,
statii de pompare si galerii de ape mari;
b) – servicii de mentenanţă preventivă şi mentenanță corectivă pentru echipamente şi instalaţii – PSI (sesizare, alarmare si stingere
incendii) din ecluze, statii de pompare si galerii de ape mari;
c) – servicii de mentenanţă preventivă şi mentenanță corectivă pentru echipamente şi instalaţii – instalatii de comanda si
supraveghere de la distanta (SCADA) din ecluze, statii de pompare si galerii de ape mari;
d) – servicii de mentenanţă preventivă şi mentenanță corectivă pentru echipamente şi instalaţii – instalatii auxiliare si instalatii de
siguranta din ecluze, statii de pompare si galerii de ape mari;
e) – servicii de mentenanţă preventivă şi mentenanță corectivă pentru echipamente şi instalaţii – masuratori si verificari PRAM (prize
de pamant, paratrasnet, si conductor de nul de protectie tablouri electrice) din ecluze, statii de pompare si galerii de ape mari;
f) – servicii de mentenanţă preventivă şi mentenanță corectivă pentru echipamente şi instalaţii – instalatii TVCI, telecopmunicatii,
efractie si control acces din ecluze, statii de pompare si galerii de ape mari.
Entitatea contractanta va utiliza o modalitate specifica de atribuire : acordul cadru
Elemente specifice acordului cadru
- valoare estimata acord cadru : min. 29.168.504 lei fara TVA si max. 37.062.220 lei fara TVA
- valoarea estimata pentru cel mai mare contract subsecvent : 9.278.573 lei fara TVA
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- durata acordului cadru : 4 ani
- frecventa contractelor subsecvente care urmeaza sa fie atribuite : anual
- estimări ale cantităților minime și maxime ale acordului-cadru : min. 5.440 si max. 6.820 servicii de mentenanţă preventivă şi
mentenanță corectivă;
- estimări ale cantităților minime și maxime ale unui singur contract subsecvent : min. 1.360 si max. 1.706 servicii de mentenanţă
preventivă şi mentenanță corectivă;
Nota : valoarea contractelor subsecvente care urmeaza sa fie atribuite se va incadra in limita surselor proprii de finantare anuale
prevazute in BVC aprobat potrivit prevederilor legale in vigoare
1. Termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in
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
Oferta cea mai scazuta: 0
Cea mai ridicata oferta: 0
Moneda: RON

Sectiunea II.2 Descriere
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 50000000-5 Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare:
Ecluza Agigea, Ecluza Cernavoda, Ecluza Ovidiu, Statia de pompare complexa Cernavoda, Statiile de pompare pentru apararea
localitatilor impotriva inundatiilor, Galerii de ape mari Ecluza Agigea, Galerii de ape mari Ecluza Ovidiu, Galerii de ape mari Ecluza
NavodariEcluza Agigea, Ecluza Cernavoda, Ecluza Ovidiu, Statia de pompare complexa Cernavoda, Statiile de pompare pentru
apararea localitatilor impotriva inundatiilor, Galerii de ape mari Ecluza Agigea, Galerii de ape mari Ecluza Ovidiu, Galerii de ape mari
Ecluza Navodari

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
natura si cantitatile serviciilor, conform cerinte caiete de sarcini

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: Nu
Tip finantare: Alte fonduri

II.2.14) Informatii suplimentare
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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
IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica
Se va organiza o licitatie electronica: Nu

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 240-594684

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
’SERVICII DE
MENTENANŢĂ PREVENTIVĂ ŞI MENTENANŢĂ CORECTIVĂ PENTRU
ECHIPAMENTE ŞI INSTALAŢII DIN ECLUZE, STAŢII DE POMPARE ŞI GALERII DE APE MARI’’
V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
1601 / 12.04.2021

V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 1
Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 1
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: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Da

V.2.3) Numele si adresa contractantului
UTILNAVOREP
Cod de identificare fiscala: RO 1905300; Adresa: Strada Vlaicu Aurel, Nr. 52; Localitatea: Constanta; Cod NUTS: RO223 Constanta;
Cod postal: 900055; Tara: Romania; Telefon: +040 241691079; Fax: +040 241518015; E-mail: dcostea@utilnavorep.ro;
office@utilnavorep.ro; Adresa internet: (URL) www.utilnavorep.ro; Contractul este un IMM Nu
UTI FACILITY MANAGEMENT
Cod de identificare fiscala: 18165761; Adresa: Strada Calea Bucurestilor, Nr. 224E; Localitatea: Otopeni; Cod NUTS: RO322 Ilfov; Cod
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postal: 075150; Tara: Romania; Telefon: +40 314232731; Fax: +40 314232709; E-mail: gheorghe.soare@uti.eu.com;
alina.fetcu@uti.eu.com; alina.ionescu@uti.eu.com; marcela.nedelciu@uti.ro; Adresa internet: (URL) www.uti.eu.com; Contractul este
un IMM Da
DSD Noell SRL
Cod de identificare fiscala: RO28350898; Adresa: Strada Cristalului, Nr. 2A; Localitatea: Timisoara; Cod NUTS: RO424 Timis; Cod
postal: 300708; Tara: Romania; Telefon: +40 722687046; Fax: -E-mail: iuliana.oancea@dsd-noell.com; Adresa internet: (URL) Contractul este un IMM Da

V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 37046110
Moneda: RON

V.2.5) Informatii privind subcontractarea
Este probabil sa se recurga la subcontractarea contractului: Da
Valoarea sau procentul din contract care ar putea fi subcontractat unor terti:
Valoare fara TVA:0 Moneda: RON
Procent:0%

V.2.6) Pretul platit pentru achizitii de oportunitate
Valoare fara TVA: 0 Moneda: RON

V.2.7) Numarul de contracte atribuite:
1
V.2.8) Tara de origine a produsului sau a serviciului
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
Înainte de atribuirea contractului sectorial, entitatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea
criteriului de atribuire, să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare ,
în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE
Modul de departajare al ofertelor : În cazul în care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea
se va face avand in vedere punctajul obtinut la factorii de evaluare , in ordinea descrescatoare a ponderilor acestora. In situtia in care
egalitatea se mentine , entitatea contractanta are dreptul sa solicite noi propuneri financiare si oferta castigatoare va fi desemnata cea cu
propunerea financiara cea mai mica.

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
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Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:
conform prevederi LEGE nr.101/ 2016 , cu modificari si completari ulterioare

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, Localitate:Agigea, Cod Postal:907015,
Adresa: str.Ecluzei nr.1; Localitatea: Agigea; Cod postal: 8700; Tara: Romania; Telefon: +40 241702700; Fax: -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
Nu

VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.04.2021
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