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Project co-funded by  European Union Funds (ERDF, IPA, ENI)                                                                         Workpackage  

DIONYSUS – Integrating Danube Region into Smart & 
Sustainable Multi-modal & Intermodal Transport Chains 

Nr. 99  din 23.11.2020  
 

 

 

 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE 

 

 

1. Achizitorul “Asociația Armatorilor si Operatorilor Portuari Fluviali din România (AAOPFR )” cu 

sediul în Str. Albatrosului, nr. 2, bl. N1, sc. 1, ap. 2, Galați, cod  800029, Tel/fax: +40236460380; 

+40236462050 e-mail: aaopfr@yahoo.com, Înregistrată la Judecătoria Galați cu sentința civilă 

nr.44/PJ/1993, Cod fiscal:4747603, Cont lei: RO 94 RZBR 0000 0600 0103 0781 Raiffeisen Bank 

S.A. sucursala Galați , ONG de utilitate publică, având ca obiect de activitate reprezentarea intereselor 

membrilor asociați în fața autorităților naționale și internaționale, invită operatorii economici să 

depună oferte pentru procedura de achiziție publică pentru servicii de consultanță și expertiză tehnică 

privind  realizarea sarcinilor ce revin AAOPFR în cadrul  proiectului “Integrating Danube Region 

into Smart & Sustainable Multi-modal & Intermodal Transport Chains” - DIONYSUS - DTP3-

576-3.1. finanțat prin programul Interreg – Programul Transnațional Dunărea. 

Detalii despre proiect se găsesc pe: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/dionysus 

2. Achiziția se derulează în conformitate cu prevederile Manualului de implementare și ale Ghidului 

de control pentru Programul Transnațional Dunărea. 

3. Criteriul de atribuire: cel mai bun raport calitate /preț. Experiența tehnică- 50%; metodologie 

20%; preț 30%, conform prevederilor stipulate în cadrul Caietului de sarcini. 

4. Durata contractului – de la semnarea contractului până la  31.12.2022. 

5. Bugetul achiziției – 110.000 euro. 

6. Criterii de calificare și selecție - ofertanții vor prezenta următoarele documente: 

-  DECLARAȚIE privind neîncadrarea în situațiile potențial generatoare de conflict de interese; 

- DECLARAȚIE de confirmare a acceptării de către ofertant a clauzelor contractuale și a 

clarificărilor/modificărilor/completărilor la documentația de atribuire; 

De asemenea, ofertanții vor face dovada capacității juridice de a executa contractul, respectiv 

prin prezentarea certificatului constatator sau echivalent din care să reiasă faptul că au în 

obiectul de activitate un cod CAEN pe baza căruia sunt autorizați în acest scop. 

- Prezentarea ofertei - nu se admit oferte parțiale sau alternative; 

- Perioada de valabilitate a ofertei este de 60 zile de la data deschiderii ofertelor. Prețul contractului 

este ferm și nu se va modifica pe parcursul derulării contractului.  
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7. Modul de prezentare a propunerii tehnice - Consultantul va detalia următoarele aspecte  (în 

corelare cu prevederile Caietului de sarcini): 

- Prezentare detaliată a aspectelor considerate ca fiind cele mai importante în implementarea 

contractului, demonstrând astfel nivelul de înțelegere a obiectivelor; 

- Strategia adecvată pentru implementarea proiectului (organizare, management, experți), 

pentru fiecare fază a proiectului; 

- Descriere detaliată a procesului pentru realizarea activităților și pentru atingerea rezultatelor 

specificate în Termenii de Referință ai metodologiei propuse; 

- Evaluarea și clasificarea riscurilor. Identificarea riscurilor suplimentare. Planificarea 

măsurilor menite să prevină și să reducă impactul riscurilor identificate. Măsuri practice de 

contracarare a riscurilor și precizarea măsurilor aferente.  

- Planificarea activităților și planificarea în timp a proiectului; 

- Identificarea momentului începerii activităților, monitorizare logică și durata activităților 

propuse în cadrul strategiei, corelare cu obiectivele proiectului și cu metodologia propusă. 

8. Modul de prezentare a propunerii financiare - propunerea financiară se va face în euro incluzând 

TVA. Plata se va face în termen de 30 de zile de la semnarea rapoartelor de către achizitor. 

9. Solicitare clarificări - În termen de maxim 7 zile de la primirea invitației de a depune oferte și 

publicarea invitației pe web-situl propriu al AAOPFR, operatorii economici pot solicita clarificări cu 

privire la documentele achiziției. 

10. Depunerea ofertei - oferta se va depune în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii 

invitației de participare / publicarea pe web-situl AAOPFR . 

 

la adresele de e-mail: 

aserban.cucu@gmail.com - domnul Șerban Cucu  

aaopfr@yahoo.com - domnul Leonard Cotiga 

Termenul limită până la care vor fi depuse ofertele: 16.12.2020, ora 16.00. 

 

 

     Manager de proiect, 

         Șerban Cucu 
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