
Servicii de proiectare si execuție de lucrări pentru
„CONSTRUCŢIA REŢELEI PUBLICE DE APĂ UZATĂ ÎN

COMUNA PEŞTERA, JUDEŢUL CONSTANŢA”
 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
COMUNA PESTERA (CONSILIUL LOCAL PESTERA) 
Cod de identificare fiscala: 4515360; Adresa: Strada: Izvorului, nr. 25A; Localitatea: Pestera; Cod NUTS: RO223 Constanta; Cod postal:
907240;  Tara:  Romania;  Persoana  de  contact:  ANCUTA  GHEBA;  Telefon:  +40  241858000;  Fax:  +40  241856800;  E-mail:
achizitiipublicepestera@yahoo.com; Adresa internet: (URL) www.comunapestera.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.4) Tipul autoritii contractante
Autoritate regionala sau locala

 
I.5) Activitate principala
Servicii generale ale administratiilor publice

 

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu
Servicii de proiectare si execuție de lucrări pentru „CONSTRUCŢIA REŢELEI PUBLICE DE APĂ UZATĂ ÎN COMUNA PEŞTERA, JUDEŢUL
CONSTANŢA”
Numar referinta: 1

 
II.1.2) Cod CPV principal
45232400-6 Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Lucrari

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Servicii de proiectare si execuție de lucrări pentru „CONSTRUCŢIA REŢELEI PUBLICE DE APĂ UZATĂ ÎN COMUNA PEŞTERA,
JUDEŢUL CONSTANŢA”, in conformitate cu caietele de sarcini si studiul de fezabilitate.
 
Scopul acestei investiţii este crearea unei infrastructuri adecvate ce va deservi populaţia localităţii Peştera, prin asigurarea accesului
la reţelele de utilităţi publice (reţeaua de canalizare menajeră), conform specificațiilor din Caietul de Sarcini.
 
Prin aceasta investitie, in localitatea Pestera, se propun a se executa in cadrul sistemului de canalizare urmatoarele lucrari:
- Racorduri individuale – 532 buc;
- Retea de canalizare menajera – 21.465 m;
- Subtraversari cursuri de apa (100 m) si drum judetean (76 m);
- Camine de vizitare – 467 buc;
- Statii pompare ape uzate – 7 buc;
- Conducte de refulare – 3140 m;
- Subtraversari cursuri de apa si drum judetean pt conducte de refulare – 185 m;
- Statie de epurare 213 mc/zi.

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

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Anunt publicat: [SCNA1011789/28.01.2019] Pagina 1
Generat la: 28.01.2019 10:42



 
II.1.7) Valoarea totala a achizitiei
Valoare: 11896844,22
Moneda: RON

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 45232400-6 Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare: 
Comuna Peştera, Jud ConstanţaComuna Peştera, Jud Constanţa

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Servicii de proiectare si execuție de lucrări pentru „CONSTRUCŢIA REŢELEI PUBLICE DE APĂ UZATĂ ÎN COMUNA PEŞTERA, JUDEŢUL
CONSTANŢA”, in conformitate cu caietele de sarcini si studiul de fezabilitate.
 
Valoarea estimată este de 11.926.535,00 lei fără TVA si este compusa după cum urmează:
 
Cap 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului - 115.810 lei din care:
2.2 Drum de acces la S.E. - 93.760 lei 
2.3 Alimentare cu apa potabila S.E. - 22.050 lei
 
Cap 3 – Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica – 257.349 lei din care:
3.5.4. Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor – 33.650 lei
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie – 16.825 lei
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie – 173.224 lei
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului – 33.650 lei
 
Cap 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază - 11.216.766 lei din care:
4.1 Construcţii şi instalaţii – 9.561.251 lei
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale – 64.225 lei
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj – 1.591.290 lei
 
Cap 5.1 Organizare de santier - 308.568 lei din care:
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente OS – 277.711 lei
5.1.2. Cheltuieli conexe OS – 30.857 lei
 
Cap.6  Cheltuieli pentru darea in exploatare  - 28.042,00 lei din care:
6.2. Probe tehnologice si teste – 28.042,00 lei
 
Valoarea estimata a contractului ce urmeaza a fi atribuit nu cuprinde suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute precizata in
devizul general aferent obiectivului de investitii, acestea putand fi accesate, dupa caz, in functie de necesitati, prin modificarea
contractului in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

 

Sectiunea IV: Procedura
 

IV.1) Descriere
 

IV.1.1) Tipul procedurii
Procedura simplificata

 
IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii
Un contract de achizitii publice
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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

 

Sectiunea V: Atribuirea contractului
 

Se atribuie un contract/un lot: Da
 

V.2) Atribuirea contractului
 

Contract de lucrari
V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
3 / 21.01.2019

 
V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 1
Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 0
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: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
PROCONSTRIND S.R.L. 
Cod de identificare fiscala: RO 29470779; Adresa: Strada PICTOR IOSIF ISER, Nr. 4; Localitatea: Galati; Cod NUTS: RO224 Galati; Cod
postal: 800252; Tara: Romania; Telefon: +40 371338919; Fax: +40 372253568; E-mail: proconstrind@yahoo.ro; Adresa internet: (URL)
-Contractul este un IMM Da

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului

 
V.2.5) Informatii privind subcontractarea
Este probabil sa se recurga la subcontractarea contractului: Da
Valoarea sau procentul din contract care ar putea fi subcontractat unor terti:
Valoare fara TVA:254026 Moneda: RON
Procent:0%

 

Sectiunea VI: Informatii complementare
 

VI.3) Informatii suplimentare
              Interacțiunea cu ofertanții, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfășura după următoarele reguli:
Pentru vizualizarea documentației de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aibă un program necesar vizualizarii
fișierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatura electronică).
 
Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa în
mod exclusiv în SEAP la Sectiunea ”Întrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la
acestea vor fi publicate în SEAP la Sectiunea ”Documentatie, clarificari si decizii” din cadrul anuntului de participare simplificat.
 
Pentru  transmiterea  solicitarilor  de  clarificari  privind  documentatia  de  atribuire,  operatorii  economici  se  vor  înregistra  în  SEAP
(www.elicitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 ti vor transmite solicitarile avand în
vedere termenelede raspuns ale autoritatii contractante prevazute la art.160-161 din Legea nr.98/2016. Pentru comunicarile ulterioare
depunerii ofertelor:comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare în legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice
disponibile în SEAP (Sectiunea “Întrebari”).
Comisia de evaluare va analiza DUAE în corelatie cu cerintele stabilite prin fisa de date  achizitiei
 
Comisia de evaluare va analiza si verifica fiecare oferta din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de
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vedere al aspectelor financiare pe care le implica.
 
Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite ofertantului declarat câştigător o comunicare privind acceptarea ofertei sale, prin
care îşi manifestă acordul de a încheia contractul de achiziţie publică/acordul - cadru.
Autoritatea contractantă informează fiecare candidat/ofertant cu privire la deciziile luate în ceea ce priveşte rezultatul selecţiei, rezultatul
procedurii, respectiv atribuirea/încheierea contractului de achiziţie publică/acordului - cadru sau admiterea într-un sistem dinamic de
achiziţii, inclusiv cu privire la motivele care stau la baza oricărei decizii de a nu atribui un contract, de a nu încheia un acord - cadru, de a
nu implementa un sistem dinamic de achiziţii ori de a relua procedura de atribuire, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 zile de la
emiterea deciziilor respective
 
Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin
intermediul SEAP (Sectiunea “Întrebari”), în format electronic, semnate cu semnatura electronica, conform Legii 455/2001.
 
DUAE este o declaratie pe propria raspundere care va fi completata on-line de catre operatorii interesati la adresa de internet dedicata -
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.
 
Dupa completarea aceasta declaratie se exporta si se transforma intr-un fisier tip baza de date cu extensia xml. care va fi semnat cu
semnatura electronica, incarcat in S.E.A.P.
 
 
Notă:
Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu punctaje egale:
Departajarea se va face exclusiv în functie de pret nu prin cuantificarea altor elemente de natura tehnica sau alte avantaje care rezulta din
modul de îndeplinire a contractului de catre operatorii economici
În vederea departajarii ofertelor autoritatea contractanta va solicita depunerea în SEAP a unor noi oferte financiare (procedura fiind
desfasurata integral prin mijloace electronice).
In vederea completarii DUAE, operatorii economici vor accesa urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.

 
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: 
Eventualele contestatii  se pot depune la Consiliul  National de Solutionare a Contestatiilor si  vor fi  solutionate potrivit  Legii
101/2016.
Termenul de depunere al contestatiei : in conformitate cu art.8 din legea 101/2016

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
Comuna Peștera 
Adresa: Str Izvorului nr. 25A, Comuna Peştera, Jud Constanţa; Localitatea: Peștera; Cod postal: 907240; Tara: Romania; Telefon: +40
241856800; Fax: +40 241856800; E-mail: primariapestera@yahoo.com; Adresa internet: (URL) www.comunapestera.ro; 

 
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
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VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.01.2019
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