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Fișa de date a achiziției numărul 3 din 18.05.2021 

Tip anunț: Anunț Publicitar – Anunț de participare procedură proprie 

 

SECȚIUNEA I: CONTRACTANT 

I.1 DENUMIRE, ADRESĂ ȘI PUNCT DE CONTACT 

Denumire: PORR Construct S.R.L 

Sediul central București, Bd. Dimitrie Pompeiu 5-7, Clădirea Metroffice, 020335, Sector 2, București 

Punct de contact: PORR CONSCTRUCT- Organizare de Șantier DN5, strada Plantelor, șoseaua Giurgiu-București, 
km 5, județul Giurgiu, România 

Fax: 0374 470 935 

Persoană de contact: birou achiziții 

Adresa de e-mail: adrian.kun-nichita@porr.ro  

 

Informații pot fi obținute la: Punctul de contact menționat anterior al Contractantului  
Documentația specifică și/sau documente suplimentare pot fi obținute la: 
 Punctul de contact menționat anterior al Contractantului  
Ofertele vor fi depuse/transmise la:  
 Punctul de contact menționat anterior al Contractantului, în original, în 

plic sigilat, cu confirmare de primire, până cel tarziu la data de 
21.05.2021, ora 14:00 

 

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI 

II.1 DESCRIERE : 

II.1.1. Denumirea data contractului: 

Drum de legătură DN5 km 60+500 – Șoseaua de Centură – Pod Prieteniei km 61+400 – Furnizare material 
(agregate de carieră sort CP 63-120mm) 

II.1.2. Tipul contractului: 

Contract de furnizare material 

II.1.3 Procedura implica 

Încheierea unui contract 

II. 1.4 Informații privind contractul: 

Contract cu un singur operator economic 

Durata Contractului: 3 luni  

Moneda: LEI 

II.1.5 Descrierea succinta a contractului sau a achiziției: 

Lucrare neinclusă în cadrul studiului de fezabilitate pentru care este necesar materialul (agregate de carieră 
sort CP 63-120mm). Neinclus în detalierile de preț de la oferta inițială 

II.1.6 Clasificare CPV: 

45233100-0 Lucrări de construcții de autostrăzi și de drumuri (Rev.2) 
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II.2 CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI 

II.2.1 Domeniul contractului 

Obiectivul achiziției este acela de furnizare și transport agregate de carieră sort CP 63-120mm, la Organizare 
de Șantier DN5, strada Plantelor, șoseaua Giurgiu-București, km 5, județul Giurgiu, România. 

II.2.2 Categoriile de lucrări necesare realizării lucrării sunt următoarele: 

A) Furnizare materiale 

Descriere articol 

Agregate de carieră sort CP 63-120mm  
 

II.3 DURATA CONTRACTULUI 

Serviciile trebuie prestate în termen de 3 luni. 

 

II.4 AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI 

Pretul contractului va ramane fix pe toata durata contractului 

 

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ȘI TEHNICE 

III.1. Condiții referitoare la Contract 

III.1.1. Garantie de participare 
Nu e cazul 
 
III.1.2 Garanție de buna execuție 
Nu e cazul 

III.1.4 Legislația aplicabila 
OUG 83/ 2016 privind unele masuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructura de transport, 
unele masuri în domeniul transporturilor precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, 
art. XI, abrogat și înlocuit prin art. 1 din OUG 101/2020 privind unele masuri pentru implementarea proiectelor 
cu finanțare din fonduri europene în vederea evitării riscului de dezangajare pentru perioada de programare 
2014 – 2020, în vigoare din 26 iunie 2020. 
Acordul Contractual nr. 92/80734/19.11.2019. 
Anexa I la Acordul Contractual nr. 92/80734/19.11.2019 – Metodologia de utilizare a rezervelor de 
implementare pentru contractul “Proiectare și Execuție Drum de legătură DN5 km 60+500 – Șoseaua de centură 
– Pod Prieteniei km 61+400”. 
 
 

III.2 Condiții de participare 

III.2.1 Capacitatea de exercitare a activității profesionale 
Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o forma de înregistrare în condițiile legii din tara 
de rezidenta, din care să reiasă ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna din 
situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul ca are capacitate profesionala de a realiza activitățile care 
fac obiectul contractului. 
III.2.2 Capacitatea economica și financiara 
a. Ofertantul trebuie să facă dovada implementării sistemului de management  al calității conform SR 
EN ISO 9001 sau echivalent 
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b. Ofertantul trebuie să facă dovada implementării sistemului de management  al mediului conform SR 
EN ISO 14001 sau echivalent  
 
 

SECTIUNEA IV: PROCEDURA 

IV.1.1 Tipul procedurii 
Cerere de oferta, minim 3 oferte 

IV.1.2 Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire 
Ofertele se vor depune/transmite, cu confirmare de primire, la punctul de contact al Contractantului, până la 
data și orele stabilite în cadrul anuntului publicat în cadrul paginii oficiale a Contractantului– www.porr.ro 
(cel tarziu la data de 21.05.2021, ora 14:00) 
 

IV.2.1 Criterii de atribuire 
Prețul cel mai scăzut 

IV.2.2 Algoritm de calcul:  
Pretul cel mai scazut fara TVA dintre preturile ofertelor admisibile fara TVA, în conformitate cu documentele 
puse la dispoziție la cererea ofertanților.  

IV.3 Perioada de garantie: 
Nu e cazul 

 

SECTIUNEA V: INFORMATII ADMINISTRATIVE 

V.1 Limba sau limbile în care poate fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare 
Romana 
Moneda în care se transmite oferta financiara: LEI 

V.2. Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie să iși mentina oferta 
3 luni 
 

SECTIUNEA VI: PREZENTAREA OFERTEI 

VI.1 Modul de prezentare a ofertei 
Oferta va cuprinde propunerea financiară în conformitate cu documentația tehnică. Oferta va avea caracter 
ferm și obligatoriu pe toată perioada de valabilitate, și va trebui semnată, pe propria răspundere, de către 
ofertant sau de către persoana împuternicită legal de către acesta. 
 


