
”Pth, DE, DTAC, obtinere avize, asistenta - tehnica din
partea proiectantului si executia lucrarilor  aferente

obiectivelor de investiție aprobate încadrul PNDL 2017-
2020, respectiv: „Reabilitarea, modernizarea si dotarea
Gradinitei Lucian Grigorescu  din municipiul Medgidia,

judetul Constanta”; „Reabilitarea, modernizarea si dotarea
Gradinitei Piticot din municipiul Medgidia, judetul
Constanta”; „Reabilitarea, modernizarea si dotarea
Gradinitei nr.11 din municipiul Medgidia, judetul

Constanta”
 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
MUNICIPIUL MEDGIDIA 
Cod de identificare fiscala: 4301456; Adresa: Strada: DECEBAL, nr. 35; Localitatea: Medgidia; Cod NUTS: RO223 Constanta; Cod postal:
905600; Tara: Romania; Persoana de contact: CRISTINA PASCU; Telefon: +40 241820800; Fax: +40 241810619; E-mail: achizitii@primaria-
medgidia.ro; Adresa internet: (URL) www.primaria-medgidia.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
”Pth, DE, DTAC, obtinere avize, asistenta - tehnica din partea proiectantului si executia lucrarilor  aferente obiectivelor de investiție
aprobate încadrul PNDL 2017-2020, respectiv: „Reabilitarea, modernizarea si dotarea Gradinitei Lucian Grigorescu  din municipiul
Medgidia, judetul Constanta”; „Reabilitarea, modernizarea si dotarea Gradinitei Piticot din municipiul Medgidia, judetul Constanta”;
„Reabilitarea, modernizarea si dotarea Gradinitei nr.11 din municipiul Medgidia, judetul Constanta”
Numar referinta: 430145620181/3

 
II.1.2) Cod CPV principal
45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Lucrari

 
II.1.4) Descrierea succinta
              "Pth, DE, DTAC, obtinere avize, asistenta - tehnica din partea proiectantului si executia lucrarilor  aferente obiectivelor de
investiție aprobate încadrul PNDL 2017-2020, respectiv: „Reabilitarea, modernizarea si dotarea Gradinitei Lucian Grigorescu  din
municipiul Medgidia, judetul Constanta”, „Reabilitarea, modernizarea si dotarea Gradinitei Piticot din municipiul Medgidia, judetul
Constanta” si „Reabilitarea, modernizarea si dotarea Gradinitei nr.11 din municipiul Medgidia, judetul Constanta”
Valoarea estimata a contractelor este de: 2.473.738,21 lei fara TVA, valoare defalcata dupa cum urmeaza:
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1.   Reabilitarea, modernizarea si dotarea Gradinitei Lucian Grigorescu din municipiul Medgidia, judetul Constanta -  1.331.571,87 lei
fara TVA
- Proiect tehnic, detalii de execuție si caiete de sarcini: 34.540,38 lei fara TVA
- DTAC: 7.000 lei fara TVA
- Asistenţă Tehnică din partea proiectantului: 11.513,46 lei fara TVA
- Executie lucrari: 1.278.518,03 lei fara TVA
 
2.   Reabilitarea, modernizarea si dotarea Gradinitei Piticot din municipiul Medgidia, judetul Constanta” – 751.287,89 lei fara TVA
- Proiect tehnic, detalii de execuție si caiete de sarcini: 6.100 lei fara TVA
- DTAC: 7.000 lei fara TVA
- Asistenţă Tehnică din partea proiectantului: 4.553 lei fara TVA
- Executie lucrari: 733.634,89 lei fara TVA
 
3.   Reabilitarea, modernizarea si dotarea Gradinitei nr. 11 din municipiul Medgidia, judetul Constanta” – 390.878,45 lei fara TVA
- Proiect tehnic, detalii de executie si caiete de sarcini: 300 lei fara TVA
- DTAC: 7.000 lei fara TVA
- Asistenţă Tehnică din partea proiectantului: 2.370 lei fara TVA
- Executie lucrari: 381.208,45 lei fara TVA
 
Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din
Legea nr. 98/2016.
Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, astfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr.
98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii.
In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la
care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau
informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 16 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta
stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare cu 10 zile inainte de
termenul limita de depunere a ofertelor.

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

 
II.1.7) Valoarea totala a achizitiei
Valoare: 2416895,15
Moneda: RON

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanta
Locul principal de executare: 
Gradinita Lucian Grigorescu, Gradinita Piticot si  Gradinita nr.  11 din municipiul Medgidia,  judetul ConstantaGradinita Lucian
Grigorescu, Gradinita Piticot si Gradinita nr. 11 din municipiul Medgidia, judetul Constanta

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
”Pth, DE, DTAC, obtinere avize, asist - tehn din partea proiectantului si exec lucr  aferente obiectivelor de investiție aprobate în
cadrul  PNDL 2017-2020,  respectiv:  „Reabilitarea,  modernizarea si  dotarea Gr.L.  GRIGORESCU  din mun Medgidia,  jud CTA”,
„Reabilitarea, modernizarea si dotarea Gr Piticot din mun Medgidia, jud CTA” si „Reabilitarea, modernizarea si dotarea Gr nr.11 din
mun Medgidia, jud CTA”.Valoarea estimata a contractelor este de: 2.473.738,21 lei fara TVA, valoare defalcata dupa cum urmeaza:1.
Reabilitarea, modernizarea si dotarea Gr L. Grigorescu din mun Medgidia, jud CTA -  1.331.571,87 lei fara TVA- Proiect th, DE si CS:
34.540,38 lei fara TVA; DTAC: 7.000 lei fara TVA; Asis Teh din partea proiectantului: 11.513,46 lei fara TVA; Exec lucrari: 1.278.518,03
lei fara TVA2.   Reabilitarea, modernizarea si dotarea Gr Piticot din mun Medgidia, jud CTA” – 751.287,89 lei fara TVA- Proiect th, DE
si CS: 6.100 lei fara TVA; DTAC: 7.000 lei fara TVA; Asist Tehn din partea proiectantului: 4.553 lei fara TVA; Exec lucrari: 733.634,89 lei
fara TVA 3.   Reabilitarea, modernizarea si dotarea Gr nr. 11 din mun Medgidia, jud CTA” – 390.878,45 lei fara TVA- Proiect th, DE si
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CS: 300 lei fara TVA; DTAC: 7.000 lei fara TVA;Asist Teh din partea proiectantului: 2.370 lei fara TVA;Exec lucrari: 381.208,45 lei fara
TVA.Valorile de mai sus sunt in conform cu : contr de finantare nr. 3348/04.05.2018 si inreg la sediul PMM sub nr. 12389/17.05.2018
incheiat cu MDRAP pentru obiectivul de investitie „Reabilitarea, modernizarea si dotarea Gr L Grigorescu din mun Medgidia, judetul
CTA; contr de fin nr. 1714/01.03.2018 si inreg la sediul PMM sub nr. 7139/19.03.2018, incheiat cu MDRAP pt obiectivul de investitie
„Reabilitarea, modernizarea si dotarea Gr Piticot din mun Medgidia, jud CTA”;contr de fin nr. 1713/01.03.2018 si inreg la sediul PMM
sub nr. 7141/19.03.2018, incheiat cu MDRAP pt obiectivul de investitie „Reabilitarea, modernizarea si dotarea Gr nr. 11 din mun
Medgidia, jud.CTA.

 

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

 
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“Pth, DE, DTAC, obtinere avize, asistenta - tehnica din partea proiectantului si executia lucrarilor
aferente obiectivelor de investiție aprobate în cadrul PNDL 2017-2020, respectiv: „Reabilitarea, modernizarea
si dotarea Gradinitei Lucian Grigorescu  din municipiul Medgidia, judetul Constanta”, „Reabilitarea,
modernizarea si dotarea Gradinitei Piticot din municipiul Medgidia, judetul Constanta” si „Reabilitarea,
modernizarea si dotarea Gradinitei nr.11 din municipiul Medgidia, judetul Constanta”

V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
278 / 03.10.2018

 
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
A.B.C. VAL S.R.L. 
Cod de identificare fiscala: RO 3853010; Adresa: Strada INDUSTRIALA, Nr. 2A; Localitatea: Constanta; Cod NUTS: RO223 Constanta;
Cod postal: 900572; Tara: Romania; Telefon: +40 241510306; Fax: +40 241510306; E-mail: office@abcval.ro; Adresa internet: (URL) -
Contractul este un IMM Nu

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 2416895,15
Valoarea totala a contractului/lotului: 2416895,15
Moneda: RON
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V.2.5) Informatii privind subcontractarea
Este probabil sa se recurga la subcontractarea contractului: Nu

 

Sectiunea VI: Informatii complementare
 

VI.3) Informatii suplimentare
              1. Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc avand preturi egale: Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul
loc au preturile egale, atunci pentru departajare, autoritatea contractanta va solicita prin intermediul SICAP ofertantilor care au ofertat cel
mai mic pret, o noua propunere financiara caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel
mai scazut.
2. Potentialii ofertanti pot vizita amplasamentul pentru a evalua, pe propria raspundere, cheltuiala si risc, datele necesare pregatirii si
elaborarii ofertei. Ofertantii interesati sa participe la vizitarea amplasamentului sunt rugati sa informeze, in scris, Autoritatea contractantă
asupra intentiei de a vizita amplasamentul. Orice solicitare de clarificari care decurge din vizitarea amplasamentului va fi adresata
Autoritatii Contractante (AC), în scris. AC precizează ca orice solicitare suplimentară pentru necesitatea executării unor lucrări ca urmare a
necunoașterii amplasamentului nu va fi luată în considerare.
3. Plata in avans. Pentru executia lucrarilor Achizitorul poate acorda avans, in limita sumelor disponibile si in conditiile HG nr. 264/2003, cu
modificarile si completarile ulterioare. Posibilitatea si conditiile acordarii unui avans vor fi stabilite cu ofertantul castigator, inainte de
semnarea contractului.
5. Pretul contractului si Plata - Termenele de plata prevazute la art. 6 din Legea nr. 72/2013 sunt aplicabile daca partile NU au stabilit, prin
contract, un termen diferit. Termenul de plata stipulat în contract NU poate fi, însa, mai mare de 60 de zile, potrivit art. 7 din acelasi act
normativ, termen prevazut în contractul publicat în SICAP avand in vedere sursele de finantare ale contractului.
6.  Autoritatea  contractantă  informeaza  oferantii  ca  va  publica  prin  mijloace  electronice  denumirea  şi  datele  de  identificare  ale
ofertantului/candidatului/subcontractantului propus/terţului susţinător, în termen de maximum 5 zile de la expirarea termenului-limită de
depunere a solicitărilor de participare/ofertelor, cu excepţia persoanelor fizice, în cazul cărora se publică doar numele.
Nota:
Pentru incarcarea documentelor in SICAP, recomandam operatorilor economici ca acestea sa fie arhivate in arhive de maxim 48 MB
semnate cu semnatura electronica extinsa , pentru a inlesni procesul de evaluare a ofertelor.
Nu se vor depune alte documente decat cele solicitate prin documentatia de atribuire.

 
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: 
Conform prev. L.101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor
sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
Biroul Juridic 
Adresa: Str.Decebal, nr. 35; Localitatea: Medgidia; Cod postal: 905600; Tara: Romania; Telefon: +40 241820800; Fax: +40 241810619;
E-mail: juridic@primaria-medgidia.ro; Adresa internet: (URL) www.primaria-medgidia.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
-
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VI.4.7) Procedura verificata ANAP
Nu

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.10.2018
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