
Servicii de salubrizare a căilor rutiere și pietonale a
platformelor de circulație, a spațiilor verzi amenajate și

neamenajate, precum și a terenurilor pe care sunt
amplasate liniile CF aparținând CN APM SA Constanța din
Porturile Constanța (sector Nord, Sud, Midia) și Mangalia.

 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
COMPANIA NATIONALA "ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME" SA CONSTANTA 
Cod de identificare fiscala: 11062831; Adresa: Strada: Incinta Port Constanta, nr. 1; Localitatea: Constanta; Cod NUTS: RO223 Constanta;
Cod postal: 900900; Tara: Romania; Persoana de contact: Mirela Liliana Mateiciuc; Telefon: +40 0241-611540; Fax: +40 0241/619512; E-
mail: achizitii@constantza-port.ro; Adresa internet: (URL) www.portofconstantza.com; 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 salubrizare a căilor rutiere și pietonale a platformelor de circulație, a spațiilor verzi amenajate și neamenajate, precum și a
terenurilor pe care sunt amplasate liniile CF aparținând CN APM SA Constanța din Porturile Constanța (sector Nord, Sud, Midia) și
Mangalia.
Numar referinta: RO11062831/2021/B111

 
II.1.2) Cod CPV principal
90610000-6 Servicii de curatare si maturare a strazilor (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Servicii

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța funcționează în baza HG nr.517/1998 și îndeplinește
funcția de autoritate portuară în Portul Constanța, având printre principalele obiecte de activitate: “1.administrarea, întreținerea,
repararea , modernizarea și exploatarea întregii infrastructuri a porturilor Constanța, …”, precum și: „3. asigurarea tuturor serviciilor
publice portuare direct, prin concesionarea sau prin alte forme legale și care îi revin în calitate de administație portuară…”.
Un astfel de serviciu public este și serviciul de salubrizare a căilor rutiere și pietonale a platformelor de circulație, a spațiilor verzi
amenajate și neamenajate, precum și a terenurilor pe care sunt amplasate liniile CF aparținând CN APM SA Constanța
Contractul ce urmează a fi atribuit este un contract sectorial de servicii.
Descrierea achiziției publice:
Obiectul achiziției constă în prestarea serviciilor de salubrizare constând în:
-   Măturat manual stradal și trotuare , inclusiv parcările de reședință;
-   Răzuit rigolă la bordură/trotuar;
-   Răzuit rigole de colectare ape pluviale;
-   Întreținere curățenie căi de acces și platforme care aparțin achizitorului;
-   Întreținere curățenie pe spațiile verzi amenajate și neamenajate și cele ocupate de liniile CF aparținând achizitorului;
-   Măturat mecanic și transport -rezultat măturat mecanic Port- Depozit autorizat;
-   Stropit mecanic;
-   Asigurare (închiriere) recipienți 1,1 mc.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Anunt publicat: [CAN1081062/17.06.2022] Pagina 1
Generat la: 22.06.2022 12:05



-   Colectarea deșeurilor stradale;
-   Colectarea deșeurilor menajere și altele, cu excepția celor cu regim special
-   Transport Port-Depozit autorizat;
-      Depozitare deșeuri APM la Depozit autorizat
 
Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 10-a zi
inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15.

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

 
II.1.7) Valoarea totala a achizitiei
Valoare: 5435482,39
Moneda: RON

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 90610000-6 Servicii de curatare si maturare a strazilor (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare: 
Porturile Constanța (sector Nord, Sud, Midia) și Mangalia.Porturile Constanța (sector Nord, Sud, Midia) și Mangalia.

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Conform caiet de sarcini publicat atasat prezentei documentatii de achizitii.

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

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 70%

 
Denumire factor evaluare: Vechimea autogunoierelor în conformitate cu data fabricației  (ani).
Pondere: 30%

 
 

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
-

 

Sectiunea IV: Procedura
 

IV.1) Descriere
 

IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa

 

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Anunt publicat: [CAN1081062/17.06.2022] Pagina 2
Generat la: 22.06.2022 12:05



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: 2021/S 233-614941

 
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 salubrizare a căilor rutiere și pietonale a platformelor de circulație, a spațiilor verzi amenajate și
neamenajate, precum și a terenurilor pe care sunt amplasate liniile CF aparținând CN APM SA Constanța din
Porturile Constanța (sector Nord, Sud, Midia) și Mangalia.

V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
24995 / 10.06.2022

 
V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 2
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: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Da

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
SALPORT MIDIA S.R.L. 
Cod de identificare fiscala: 41349980; Adresa: Strada Varful cu Dor, Nr. 6; Localitatea: Constanta; Cod NUTS: RO223 Constanta; Cod
postal: ; Tara: Romania; Telefon: +4 0732818083; Fax: -E-mail: salportmidia@gmail.com; Adresa internet: (URL) www.salport-midia.ro;
Contractul este un IMM Da
FINANCIAR URBAN S.R.L. 
Cod de identificare fiscala: RO 15343880; Adresa: Strada I C BRATIANU, Nr. GIREXIM UN; Localitatea: Pitesti; Cod NUTS: RO311
Arges; Cod postal: 110003; Tara: Romania; Telefon: +40 248210111; Fax: +40 248211173; E-mail: roxana.d@financiarurban.ro;
Adresa internet: (URL) -Contractul este un IMM Nu

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 5665020,16
Valoarea totala a contractului/lotului: 5435482,39
Moneda: RON

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

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

 

Sectiunea VI: Informatii complementare
 

VI.3) Informatii suplimentare
              –   Modul in care se poate accesa DUAE in vederea completării de catre operatorii economici interesati: prin accesarea link-ului
https://ec.europa.eugrowth/tools-databases/espd/filter
–   Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa prin SEAP la Sectiunea „Intrebari” iar raspunsurile la acestea vor fi
publicate la Sectiunea ”Documente si Clarificari” din cadrul anuntului de participare.
-   Entitatea contractantă va transmite solicitările de clarificare privind ofertele depuse in SEAP la Sectiunea „Intrebari”. Operatorii
economici vor transmite răspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul
SEAP  (Sectiunea  „Întrebări”),  integral  in  sectiunea  corespunzatoare  respectivei  solicitări,  sub  forma  unuia  sau  a  mai  multor
documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica.
-   Termenul-limită până la care entitatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificări sau informatii suplimentare în legătură cu
documentatia de atribuire este de 10 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
-   Termenul-limită până la care ofertantul poate să adreseze solicitările este de 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
-   În cazul în care se constată că pe primul loc se clasează mai multe oferte care au preturi egale, 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: 
Termenele prevăzute la art. 6 și 8 din Legea 101/2016.

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
Compania Natională ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME SA Constanta, Serviciul Juridic si Contencios 
Adresa: Adresă: Incinta Port Constanta, Gara Maritimă; Localitatea: Constanta; Cod postal: 900900; Tara: Romania; Telefon: +40
241601123; Fax: +40 241619512; E-mail: apmc@constantza-port.ro; Adresa internet: (URL) www.portofconstantza.com; 

 
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
17.06.2022
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