
Achizitie Ecosondor multifascicul (multibeam
echosounder)

Anunt de participare
 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU GEOLOGIE SI GEOECOLOGIE MARINA  GEOECOMAR 
Cod de identificare fiscala: 5194978; Adresa: Strada: Dimitrie Onciul, nr. 23-25; Localitatea: Bucuresti; Cod NUTS: RO321 Bucuresti; Cod
postal:  024053;  Tara:  Romania;  Persoana de contact:  MARINELA RACHITA;  Telefon:  +40 212522594;  Fax:  +40 212522594;  E-mail:
gianina.rachita@geoecomar.ro; Adresa internet: (URL) www.geoecomar.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.3) Comunicare
Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit la: (URL) www.e-licitatie.ro
Informatii suplimentare pot fi obtinute de la: 
adresa mentionata mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse: 
adresa mentionata mai sus

 
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
Achizitie Ecosondor multifascicul (multibeam echosounder)
Numar referinta: I-2019-2

 
II.1.2) Cod CPV principal
38290000-4 Instrumente si aparate de geodezie, de hidrografie, de oceanografie si de hidrologie (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Furnizare / Cumparare

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Contract de furnizare Ecosondor multifascicul (multibeam echosounder)

 
II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 840336,13; 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
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II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 38290000-4 Instrumente si aparate de geodezie, de hidrografie, de oceanografie si de hidrologie (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare: 
INCD GeoEcoMar Sucursala Constanta, din Bulevardul Mamaia nr. 304, Loc. Constanta, Jud. Constanta, RomaniaINCD GeoEcoMar
Sucursala Constanta, din Bulevardul Mamaia nr. 304, Loc. Constanta, Jud. Constanta, Romania

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Livrarea se va efectua la  sediul  INCD GeoEcoMar Sucursala Constanta,  din Bulevardul  Mamaia nr.  304,  Loc.  Constanta,  Jud.
Constanta, Romania.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: -; Durata in zile: 45
Contractul se reînnoieste: Nu

 
II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: -
sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim:  -
Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati: 
-

 
II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

 
II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

 
II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: 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: Fonduri bugetare

 
II.2.14) Informatii suplimentare
Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare, Subprogram 1.2 – Performanță instituțională- Proiecte de
finanțare a excelenței în CDI, Contract nr. 8PFE/16.10.2018

 

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: 
Ofertantii, ofertantii asociati, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164, 165 si
167 din Legea nr.98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa Documentul Unic de Achiziții European (DUAE) de
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catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea
autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I, în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor,
după cum urmează: 
a)   Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul
general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) la momentul prezentării; 
b)   cazierul judiciar al operatorului economic şi 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, aşa cum
rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
c)   după caz, documente prin care se demonstreaza faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art.
166 alin.(2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice;
d)   Declaraţia privind evitarea conflictului de interese pentru ofertant/candidat/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul susţinător
- Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea nr.98/2016  - Formularul 1
Persoanele cu funcţie de decizie al autorităţii contractante: 
Adrian  STĂNICĂ -  Director  General,  Ana  OLTEANU -  Director  Economic,  Gabriel  Ion  –Responsabil  Contract,  Florin  Duțu  -
Responsabil Tehnic, Florentina GHEORGHIȚĂ- Compartiment Juridic, Gianina RĂCHITĂ-Birou Achiziţii
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, inclusiv pentru asociați/subcontractanți/terți susținători. Documentele
justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității
contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I, în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.
Nedepunerea odată cu oferta, a angajamentului ferm al terţului susţinator din care rezultă modul efectiv în care se va materializa
susţinerea acestuia, sau după caz, a acordului de subcontractare şi/sau a acordului de asociere, constituie temei pentru solicitarea
de  clarificări  pentru  eventualele  inadvertenţe  de  formă  ale  informaţiilor  cuprinse  în  secţiunile  DUAE,  atât  ale
ofertantului/candidatului cât şi ale subcontractantului/ terţului susţinător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfăşurarea
corespunzătoare a procedurii de atribuire.
În cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta DUAE., In cazul in care persoana care
semneaza declaratiile/formularele solicitate nu este reprezentantul legal al ofertantului (lider, asociat,), se va atasa o împuternicire
pentru acesta
În cazul în care ofertele declarate admisibile dupafinalizarea evaluarii ofertelor sunt depuse de o asociere, fiecare asociat (inclusiv
liderul) va prezenta documentele mentionate mai sus.
Completare DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de
ONRC (sau echivalent) ,urmează să fie prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în
clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din ţara de rezidenţă, să reiasă
că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum şi faptul că are
capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.
Ofertatii vor completa toate câmpurile din DUAE solicitate de autoritatea contractantă. Operatorii economici vor depune obligatoriu
DUAE odată cu oferta în SICAP, semnate cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de
servicii  de certificare acreditat,  sub sancţiunea respingerii  ofertei ca inacceptabilă,  conform art.137 alin.  (2) lit  (b) din HG nr.
395/2016.

 
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: Nu
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: -

 
III.1.5) Informatii privind contractele rezervate
Contractul este rezervat atelierelor protejate si operatorilor economici al caror scop este integrarea sociala si profesionala a
persoanelor cu handicap sau defavorizate: Nu
Contractul poate fi executat numai in cadrul unor programe de angajare protejata: Nu

 
III.2) Conditii referitoare la contract

 
III.2.1) Informatii privind o anumita profesie

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Anunt publicat: [CN1011209/09.05.2019] Pagina 3
Generat la: 15.05.2019 13:28



Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii: Nu
Precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile: -

 
III.2.2) Conditii de executare a contractului
-

 
III.2.3) Informatii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligatie de a preciza numele si calificarile profesionale ale angajatilor desemnati pentru executarea contractului: Nu

 

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.1.4) Informatii privind reducerea numarului de solutii sau de oferte in timpul negocierii sau al
dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiiloe care trebuie discutate sau
al ofertelor care trebuie negociate: Nu

 
IV.1.5) Informatii privind negocierea
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a atribui contractul pe baza ofertelor initiale fara a desfasura negocieri: Nu

 
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: 

 
IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data si ora locala: 30.05.2019 15:00

 
IV.2.3) Data estimata a expedierii invitatiilor de prezentare a ofertelor sau de participare catre candidatii
selectati
-

 
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: 30.07.2019
Durata in luni: 2

 
IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 30.05.2019; Ora locala: 15:00
Locul: 
In SEAP
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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
              Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti privind documentatia de atribuire publicată si raspunsurile la acestea se vor
adresa prin SEAP.
Entitatea contractantă va transmite solicitările de clarificare privind ofertele depuse prin SEAP. Operatorii economici vor transmite
răspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP, sub forma unuia sau a
mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica.
În  cazul  în  care se constată că pe primul  loc se clasează mai  multe oferte care au preturi  egale,  pentru departajare,  autoritatea
contractanta va solicita ofertantilor respectivi sa posteze in SEAP o noua propunere financiara. Contractul va fi atribuit ofertantului a cărui
nouă propunere financiară are pretul cel mai scăzut.

 
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: 
Conform Art.8 din Legea nr. 101/2016

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
I.N.C.D. GeoEcoMar 
Adresa: Str. Dimitrie Onciul nr. 23-25,; Localitatea: Bucuresti; Cod postal: 024053; Tara: Romania; Telefon: +40 212523039; Fax: +40
212523039; E-mail: gianina.rachita@geoecomar.ro; Adresa internet: (URL) www.gwowcomar.ro; 

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.05.2019
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