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Nr. 95 /06.01.2017

Anunţ de participare pentru contractul achizitia de servicii pentru realizarea unui Studiu
preliminar asupra stadiului curent al nodurilor intermodale si capacitatii acestora de a
dezvolta reteaua TEN-T în partea româna a zonei transfrontaliere România-Bulgaria
Servicii de elaborare de studii (Rev.2) – Cod CPV 79311100-8
în cadru proiectului CBC 15.1.1.010- Investigation of opportunities for reducing the TEN-T
network use within the cross-border region Romania-Bulgaria through optimization of the
freight and passenger transport and the development of a joint mechanism for support of the
intermodal connections.
1. Denumirea, adresa, nr. de telefon şi de fax, adresa de e-mail ale achizitorului:
FUNDATIA “GRUPUL DE INIŢIATIVĂ ECOLOGICĂ ŞI DEZVOLTARE DURABILĂ”
Adresa: Str. Calea Severinului, nr. 1, Craiova, judet Dolj, Romania
E-mail: fundatiagie@yahoo.com; fundatiagiedd@gmail.com, Web: www.giedd.ro
Tel/Fax: 0251.414.000
2. Locul de prestare a serviciilor/livrare a produselor/execuţie a lucrărilor:
Locul principal de prestare: La sediul prestatorului, precum si in intreaga arie de acoperire a
programului Romania-Bulgaria
Servicii de elaborare de studii (Rev.2) – Cod CPV 79311100-8
3. Natura produselor/categoria şi descrierea serviciilor care urmează a fi prestate/natura şi
dimensiunea lucrărilor, caracteristici generale ale lucrării:
Scopul prezentului contract este de sustinere a procesului de creare a unor comunitasi
competitive si sustenabile într-un mod eficient din punct de vedere al resurselor, pe baza
remarcabilelor initiative de crestere si oportunitatilor oferite de dezvoltarea fluxurilor
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transversale si orizontale pe axul principal al zonei, coridorul Fluviul Dunarea si Marea
Neagra.
Principalele obiective ale prezentului contract sunt:
-Îmbunatairea semnificativa a planificarii, dezvoltarii si coordonarii sistemelor de
transport transfrontalier în scopul unor mai bune conexiuni cu reteaua TEN-T în zona CBC.
-Planificarea si adoptarea de documente strategice pentru optimizarea sistemului de
transport prin conexiuni de transport intermodale optimizate în regiunea transfrontaliera.
Rezultatele proiectului au în vedere crearea unui mecanism comun de a facilita conectarea
nodurilor secundare/tertiare la infrastructura
TEN-T, prin utilizarea îmbunatatita a conexiunilor intermodale.
Prezentul contract se va concretiza prin urmatoarelor activitati:
- realizarea unui ,,Studiu preliminar asupra stadiului curent al nodurilor intermodale si
capacitatii acestora de a dezvolta reteaua TEN-T în partea româna a zonei transfrontaliere
România-Bulgaria” ca parte a unui studiu complex care investigheaza oportunitatile pentru
decongestionarea retelei TEN-T în cadrul regiunii transfrontaliere Romania - Bulgaria prin
optimizarea transportului de marfa si calatori si dezvoltarea unui mecanism comun de
sprijinire a interconexiunilor intermodale pe partea romana a regiunii transfrontaliere
Romania – Bulgaria
- suport tehnic pentru implementarea proiectului CBC 15.1.1.010- Investigation of
opportunities for reducing the TEN-T network use within the cross-border region RomaniaBulgaria through optimization of the freight and passenger transport and the development
of a joint mechanism for support of the intermodal connections, inclusiv participarea la
intalniri tehnice si mese rotunde 4 mese rotunde in Romania si 4 mese in Bulgaria)
4. Calitatea si cantitatea produselor care trebuie furnizate:
Oferta va fi facuta in conformitate cu documentatia de atribuire.
5. Opţiunea de achiziţionare a unor servicii noi similare/a unor cantităţi suplimentare/a
unor lucrări noi similare:
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Nu este cazul.
6. (pentru contractele de lucrări) În cazul în care contractul este divizat în mai multe
loturi, se va preciza dimensiunea respectivelor loturi:
Nu este cazul.
7. În cazul în care contractele sunt divizate în loturi, se precizează dacă operatorii
economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.
Nu este cazul.
8. Termenul de finalizare sau durata contractului:
12 luni incepand de la data semnarii contractului, dar nu mai tarziu de 02.02.2018
9. Valoarea de achiziţie, fara TVA, in lei si euro, la cursul de schimb al BNR la data de
lansare a procedurii de achiziţie publica, admiterea sau interzicerea ofertelor
alternative:
Valoarea estimata a contractului este de: 1.612.831,36 lei fara TVA, reprezentând
357,533.00 EUR euro la cursul BNR valabil in data de 06.01.2017 (1 euro = 4,5110 lei). Se
interzice depunerea ofertelor alternative.
10. Denumirea, adresa, nr. de telefon şi de fax şi adresa de e-mail a biroului de la care se
poate solicita documentaţia de atribuire:
FUNDATIA “GRUPUL DE INIŢIATIVĂ ECOLOGICĂ ŞI DEZVOLTARE DURABILĂ”
Adresa: Str. Calea Severinului, nr. 1, Craiova, judet Dolj, Romania
E-mail: fundatiagiedd@gmail.com, fundatiagie@yahoo.com, Web: www.giedd.ro
Tel/Fax: 0251.414.000
11. Informatii privind modalitatea prin care pot fi solicitate clarificari la documentatia de
atribuire:
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La datele de contact ale achizitorului: FUNDATIA “GRUPUL DE INIŢIATIVĂ ECOLOGICĂ ŞI
DEZVOLTARE DURABILĂ” Adresa: Str. Calea Severinului, nr. 1, Craiova, judet Dolj, Romania
E-mail: fundatiagiedd@gmail.com, fundatiagie@yahoo.com,
Tel/Fax: 0251.414.000
12. a. Termenul limită de primire a ofertelor: 20 IANUARIE 2016, ora 10.00
b. adresa la care se transmit ofertele FUNDATIA “GRUPUL DE INIŢIATIVĂ ECOLOGICĂ ŞI
DEZVOLTARE DURABILĂ” Adresa: Str. Calea Severinului, nr. 1, Craiova, judet Dolj, Romania
Tel/Fax: 0251.414.000
c. limba sau limbile în care trebui redactate ofertele: oferta va fi redactata in limba
romȃnӑ.
Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 20 IANUARIE 2016, ora 11.00, la sediul
FUNDATIEI “GRUPUL DE INIŢIATIVĂ ECOLOGICĂ ŞI DEZVOLTARE DURABILĂ” Adresa: Str.
Calea Severinului, nr. 1, Craiova, judet Dolj, Romania Tel/Fax: 0251.414.000.
13. Dacă este cazul, garanţiile solicitate:
A) Garantie de participare
Se solicita garantie de participare. Garantia de participare va avea o perioada de
valabilitate cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei si se va constitui
în procent de 0.5% din valoarea estimata a contractului respective 8.064 lei.
Garantia de participare se va constitui prin virament bancar sau printr-un instrument de
garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari,
care nu se afla în situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, în conditiile legii.
Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanţiei de participare se va
executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei
acestuia cu privire la culpa persoanei garantate
În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituita în
numele asocierii si sa se mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de
operatori economici. In cazul in care garantia de participare este depusa in alta moneda
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decat in lei, echivalenta lei/alta valuta va fi efectuata la cursul publicat de BNR cu 5 zile
lucratoare inainte de data limita de depunere a ofertelor.
Garanţia de participare trebuie să fie constituită în suma şi pentru perioada de valabilitate
prevăzute în documentaţia de atribuire.
Garanţia trebuie să fie irevocabilă.
Garantia de participare emisa în alta limba decât romana va fi prezentata în original si va
fi însotita de traducerea autorizata în limba romana.
Garanţia de participare, constituită de ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind
câştigătoare, se restituie de către achizitor în cel mult 3 zile lucrătoare de la data
constituirii garanţiei de bună execuţie.
B) Garantie de buna executie
Garanţia de bună execuţie a contractului se constituie de către contractant în scopul
asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada
convenită a contractului de achiziţie.
Cuantumul garantiei de buna executie este de 1% din valoarea fara TVA a contractului
încheiat. Garantia de buna executie se constituie prin virament bancar sau printr-un
instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate
de asigurari sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale. In
acest ultim caz, suma initiala pe care o va depune contractantul in contul deschis la
dispozitia achizitorului va fi de 0,5% din pretul contractului
15. Modalităţi principale de finanţare şi de plată şi/sau referiri la prevederile care le
reglementează:
Proiectului CBC 15.1.1.010- Investigation of opportunities for reducing the TEN-T network
use within the cross-border region Romania-Bulgaria through optimization of the freight
and passenger transport and the development of a joint mechanism for support of the
intermodal connections
Achizitorul acorda avans in cuantum de 30% in conformitate cu prevederile legale
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16. După caz, forma juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori
economici cărora li s-a atribuit contractul: Asociere legalizata la notar.
17. Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage
după sine excluderea acestora din urmă: conform documentaţiei de atribuire publicata pe
site-ul www.interregrobg.eu.
18. Criterii de calificare privind situaţia economico-financiară precum şi capacitatea
tehnică şi profesională a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e)
al capacitaţilor minime impuse: conform documentaţiei de atribuire publicata pe site-ul
www.interregrobg.eu
19. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă:
60 de zile de la data deschiderii ofertelor.
20. Criteriul de atribuire a contractului:
Criteriul de atribuire: Cel mai bun raport calitate-pret in ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Algoritm de calcul:
1. Pretul ofertei 45.00 puncte
Algoritm de calcul: Se acordă câte un punct pentru fiecare procent în minus față de prețul
maxim acceptat, dar nu mai mult de 10 puncte(echivalent 10%).
2. Calitatea ofertei 30.00 puncte
Descriere:
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a) Modul în care Ofertantul întelege obiectivele si rezultatele asteptate, cu aceasta
demonstrând gradul de întelegere a contractului, se acorda punctajul maxim de 6 puncte
b) Calitatea si coerenta abordarii propuse pentru realizarea Studiului si conformitatea cu
prevederile din Caietului de sarcini si anexe, se acorda punctajul maxim de 6 puncte
c) Nivelul de cunoastere a problemelor specifice domeniului studiului prin descrierea de
activitati similar ce au fost prestate in contracte similare, se acorda puntajul maxim de 4
puncte
d) Descrierea etapelor pentru realizarea activitatilor, inclusiv punctele de referinta, precum
si rezultatele si documentele ce trebuie prezentate pentru fiecare activitate. Se acorda
puntajul maxim de 4 puncte.
e) Descrierea atributiilor si responsabilitatilor specifice ale expertilor pentru atingerea
rezultatelor, se acorda puntajul maxim de 5 puncte
f) Descrierea modului in care se va realiza managementul de proiect, se acorda puntajul
maxim de 5 puncte
3. Calitate experti 25.00 puncte
a) Experienta si expertiza rezultate din activitatile relevante descrise în CV-uri expert. Se va
evalua fiecare activitate a expertului, acordandu-se (0 ÷ 0,4) puncte / activitate funcție de
relevanța acesteia pentru domeniul Studiului, punctajul fiind apreciat dacă unele din
activități demonstrează o importanță specială (proiecte europene(0,4p), strategii
naționale(0.3p)/regionale(0.2p), publicații relevante pentru domeniul studiului(0,1p)/
publicatie.).
Punctajul maxim acordat fiecarui expert este de 2 puncte .
Punctajul total pentru criteriul 3a) se obtine prin insumarea punctajelor individuale ale
expertilor(minim 10 experti) si nu poate depasi punctajul maxim de 20 puncte prevazut pentru
acest criteriu .
Mentionam ca se solicita ca ofertantul sa dispuna de personal propriu/experti cooptati cu
experienta in elaborarea de studii similare. Personalul minim obligatoriu pentru partea de
elaborare a studiului, in acord cu cerintele proiectului Intermodal CBC este de cel putin10
experti cu experienta in elaborarea studiilor de transport si mobilitate, protectia mediului,
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legislatie si impact socio-economic in domeniul transportului/ infrastrucrurilor de transport.
Experții vor avea studii superioare si o vechime de minim 5 ani.
Domenii/activitati relevante pentru Studiul Preliminar
1. Strategii de transport, transport intermodal ,mobilitate
2. Strategii si programe de dezvoltare: regionala ,transfrontariera
3. Sisteme de transport si sisteme de managementul transportului
4. Infrastructuri TEN-T: componenta rutieră,navala, feroviara, aeriana
5. Transportul intermodal ca soluţia unei pieţe unificate de transport
6. Terminale intermodale si centre logistice cu rol de transfer între modurile de transport
7. Cadru legal national, european şi internaţional in domeniul transportului
8. Impactul sistemelor/infrastructurii de transport asupra mediului
9. Securitatea sistemelor de transport si securitatea pasagerilor
10. Impactul socio-economic al sistemelor de transport
11. Managementul proiectelor de transport/infrastructura
b) Relationarea între experienta si expertiza, activitatile relevante desfasurate de fiecare
expert si activitatile/responsabilitatile principale în cadrul Studiului. Se acorda punctajul
maxim de 5 puncte
21. Conditii / limite privind subcontractarea: NU.
22. Alte informaţii: conformitatea cu documentaţia de atribuire publicata pe site-ul
www.interregrobg.eu.
Presedinte Executiv GIEDD
Cristiana SIRBU
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