
Servicii de curățenie
 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
MUNICIPIUL CONSTANTA 
Cod de identificare fiscala: 4785631; Adresa: Bdul Tomis, nr. 51; Localitatea: Constanta; Cod NUTS: RO223 Constanta; Cod postal: 900725;
Tara: Romania; Persoana de contact: Bucur Daniela; Telefon: +40 241488157; Fax: +40 241488195; E-mail: achizitiipublice@primaria-
constanta.ro; Adresa internet: (URL) www.primaria-constanta.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 curățenie
Numar referinta: 0

 
II.1.2) Cod CPV principal
90910000-9 Servicii de curatenie (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Servicii

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Achiziția serviciilor de curățenie, cu asigurare de personal şi materiale, pentru sediile Primăriei municipiului Constanța, la
obiectivele de investiții: „Construire parcare multietajată P+7E+T, în stațiunea Mamaia, zona Cazino- Albatros”, „Parcare-Verde -
zona Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, judeţul Constanţa”, obiectivul de investiții „Reabilitarea și amenajarea Parcului
Arheologic” respectiv foișoare grupuri sanitare - Parc Arheologic şi complex sportiv - Stadion Gheorghe Hagi.
Operațiunile de curăţenie solicitate sunt descrise în Caietul de sarcini. Numărul imobilelor (locaţiile Primăriei), poate varia în funcţie
de necesităţile achizitorului, apărute pe parcursul derulării acordului-cadru, încadrându-se în maximul estimat la momentul iniţial. Se
solicită  prestatorului  să  asigure  un  număr  maxim 49  şi  minim 35  agenţi  de  curăţenie,  cu  normă întreagă sau  parţială  şi  2
coordonatori / pe lună.
Termenul pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura
cu documentatia de atribuire este de 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in
mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

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

 
II.1.7) Valoarea totala a achizitiei
Oferta cea mai scazuta: 6384213,12
Cea mai ridicata oferta: 6384213,12
Moneda: RON

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
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Cod CPV principal: 90910000-9 Servicii de curatenie (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare: 
Municipiul ConstantaMunicipiul Constanta

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Achiziția serviciilor de curățenie, cu asigurare de personal şi materiale, pentru sediile Primăriei municipiului Constanța, la obiectivele
de investiții: „Construire parcare multietajată P+7E+T, în stațiunea Mamaia, zona Cazino- Albatros”, „Parcare-Verde - zona Spitalul
Clinic Județean de Urgență Constanţa, județul Constanţa”, obiectivul de investiții „Reabilitarea și amenajarea Parcului Arheologic”
respectiv foișoare grupuri sanitare - Parc Arheologic şi complex sportiv - Stadion Gheorghe Hagi.
Operațiunile de curățenie solicitate sunt descrise în Caietul de sarcini. Numărul imobilelor (locaţiile Primăriei) poate varia în funcţie
de necesităţile achizitorului, apărute pe parcursul derulării acordului-cadru, încadrându-se în maximul estimat la momentul iniţial.
Se solicită prestatorului să asigure un număr maxim de 49 şi minim de 35 agenți de curățenie, cu normă întreagă sau parțială, şi 2
coordonatori/pe lună.

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

 
 

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: Fonduri bugetare

 
II.2.14) Informatii suplimentare
-

 

Sectiunea IV: Procedura
 

IV.1) Descriere
 

IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa

 
IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii
Incheierea unui acord-cadru

 
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: 2019/S 078-186797

 
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
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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
 

Acord-cadru privind achizitia serviciului de curatenie
V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
157270 / 19.08.2019

 
V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 3
Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 3
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: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
CIP AVANTAJ S.R.L. 
Cod de identificare fiscala: 18605579; Adresa: Strada Garii, Nr. 12; Localitatea: Tulcea; Cod NUTS: RO225 Tulcea; Cod postal: 820048;
Tara: Romania; Telefon: +40 0743211013; Fax: -E-mail: ciprian_pericleanu@yahoo.com; Adresa internet: (URL) http://www.primaria-
constanta.ro/; Contractul este un IMM Nu

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 9591940,70
Oferta cea mai scazuta: 6384213,12
Cea mai ridicata oferta: 6384213,12
Moneda: RON

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

 

Sectiunea VI: Informatii complementare
 

VI.3) Informatii suplimentare
-

 
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) 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: 
Se poate depune contestatie conform prevederilor Legii nr.101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a
contractelor de achizitie publica
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VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
Serviciul Juridic 
Adresa: Primaria Municipiului Constanta-Directia Administratie Publica Locala-Serviciul Juridic; Localitatea: Constanta; Cod postal:
900725; Tara: Romania; Telefon: +40 0241488115; Fax: +40 0241488924; E-mail: juridic@primaria-constanta.ro; Adresa internet:
(URL) www.primaria-constanta.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

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.08.2019
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