
PROIECTARE , EXECUTIE SI AISTENTA TEHNICA DIN
PARTEA PROIECTANTULUI:"MODERNIZARE STRADA

CONSTANTIN BRANCOVEANU, SAT PLEASA, COMUNA
BUCOV, JUDETUL PRAHOVA"

 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
COMUNA BUCOV (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BUCOV) 
Cod de identificare fiscala: 2843531; Adresa: Strada: CONSTANTIN STERE, nr. 1; Localitatea: Bucov; Cod NUTS: RO316 Prahova; Cod postal:
107110; Tara: Romania; Persoana de contact: ION SAVU; Telefon: +40 731299554; Fax: +40 244275170; E-mail: pbucov@yahoo.com;
Adresa internet: (URL) www.primariabucov.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
PROIECTARE  ,  EXECUTIE  SI  AISTENTA  TEHNICA  DIN  PARTEA  PROIECTANTULUI:"MODERNIZARE  STRADA  CONSTANTIN
BRANCOVEANU, SAT PLEASA, COMUNA BUCOV, JUDETUL PRAHOVA"
Numar referinta: PAAPD1003992

 
II.1.2) Cod CPV principal
45233140-2 Lucrari de drumuri (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Lucrari

 
II.1.4) Descrierea succinta
              PROIECTARE , EXECUTIE SI AISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI:"MODERNIZARE STRADA CONSTANTIN
BRANCOVEANU, SAT PLEASA, COMUNA BUCOV, JUDETUL PRAHOVA"
 
Capacitati in unitati fizice:
1. Suprafata carosabil 9533 mp
2. Lungimea traseului 744,85 ml
3. Latimea carosabilului proiectat 3.50-5.50 m
4. Drumuri laterale si podete la intersectiile cu drumurile laterale
-DL1 ,km 0+034.35 ,L=33 m
Podet D=300,L=11 m
-DL2,km0+107.53m,L=72 m
Podet D=300,L=6 m
-DL3,km0+200.18m,L=30 m
Podet D=300,L=7 m
-DL4,km0+248.61m,L=53 m
Podet D=300,L= 17 m
-DL5,km0+420.80m,L=123 m
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Podet D=300,L=5 m
-DL6,km0+524.37m,L=34 m
Podet D=300,L=6 m
-DL7,km0+569.17m,L=73 m
Podet D=300,L=6 m
-DL8,km0+634.6m,L=120 m
5. Rigola trapezoidala 1021 ml
6. Podet ø800 1 buc – 7 ml
7. Executie accese in curti si podete 80 buc
8. Marcaje longitudinale 2.23 km
9. Montare indicatoare rutiere 11 buc
10. Ridicare la cota Camine 25 buc
11. Viteza de proiectare 25.00 km/h
Potrivit prevederilor art. 160 din Legea nr. 98/2016, modificata si completata prin OUG nr. 107/2017, autoritatea contractanta
stabileste 1 termen - limita in care va asigura raspunsul clar si complet la solicitarile de clarificare/informatii suplimentare ale
ofertantilor astfel :
- In cazul in care solicitarea de clarificare/informatii suplimentare este incarcata în SEAP în cadrul termenului-limita de 10 zile înainte
de data limita pentru depunerea ofertelor conform Sectiunii I.1) din Fisa de date, autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile
de clarificari înainte de data limita de depunere a ofertelor cu 7 zile.

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

 
II.1.7) Valoarea totala a achizitiei
Valoare: 825377,51
Moneda: RON

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 45233140-2 Lucrari de drumuri (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO316 Prahova
Locul principal de executare: 
COMUNA BUCOV, SATUL PLEASA, JUDETUL PRAHOVACOMUNA BUCOV, SATUL PLEASA, JUDETUL PRAHOVA

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
PROIECTARE  ,  EXECUTIE  SI  AISTENTA  TEHNICA  DIN  PARTEA  PROIECTANTULUI:"MODERNIZARE  STRADA  CONSTANTIN
BRANCOVEANU, SAT PLEASA, COMUNA BUCOV, JUDETUL PRAHOVA"
 
Capacitati in unitati fizice:
1. Suprafata carosabil 9533 mp
2. Lungimea traseului 744,85 ml
3. Latimea carosabilului proiectat 3.50-5.50 m
4. Drumuri laterale si podete la intersectiile cu drumurile laterale
-DL1 ,km 0+034.35 ,L=33 m
Podet D=300,L=11 m
-DL2,km0+107.53m,L=72 m
Podet D=300,L=6 m
-DL3,km0+200.18m,L=30 m
Podet D=300,L=7 m
-DL4,km0+248.61m,L=53 m
Podet D=300,L= 17 m
-DL5,km0+420.80m,L=123 m
Podet D=300,L=5 m
-DL6,km0+524.37m,L=34 m
Podet D=300,L=6 m
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-DL7,km0+569.17m,L=73 m
Podet D=300,L=6 m
-DL8,km0+634.6m,L=120 m
5. Rigola trapezoidala 1021 ml
6. Podet ø800 1 buc – 7 ml
7. Executie accese in curti si podete 80 buc
8. Marcaje longitudinale 2.23 km
9. Montare indicatoare rutiere 11 buc
10. Ridicare la cota Camine 25 buc
11. Viteza de proiectare 25.00 km/h
Valoarea estimata a achizitiei: Total 1.138.820 ron fara TVA si se compune din urmatoarele costuri :
PT, DE , VERIFICARE PROIECT = 27.080 RON
ASISTENTA TEHNICA = 4.330 RON
AS BUILD = 2.600 RON
VALOARE LUCRARI INVESTITIA DE BAZA = 1.083.150 ron
ORGANIZARE DE SANTIER = 21.660 ron

 

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
 

PROIECTARE, EXECUTIE SI ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI "MODERNIZARE  STR CTIN
BRANCOVEANU, SAT PLEASA, COMUNA BUCOV, JUD PRAHOVA"

V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
5881 / 19.02.2019

 
V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 2
Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 2
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: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
OAS COM IMPEX SRL 
Cod de identificare fiscala: RO 18088294; Adresa: Strada victoriei, Nr. 78; Localitatea: Negresti-Oas; Cod NUTS: RO115 Satu Mare;
Cod postal: 445200; Tara: Romania; Telefon: +40 744965864; Fax: +40 261854250; E-mail: oascomimpex@yahoo.com; Adresa
internet: (URL) -Contractul este un IMM Nu
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V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 890122
Valoarea totala a contractului/lotului: 825377,51
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
              Interacţiunea cu ofertanţii, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfăşura după următoarele reguli:
Pentru vizualizarea documentaţiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aibă un program necesar vizualizarii
fişierelor 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 Secţiunea ”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 participar simplificat.
Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentaţia 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 şi vor transmite solicitările avand în vedere
termenele de răspuns ale autorităţii contractante prevăzute la art.103 alin.2 din HG nr.395/2016. Pentru comunicarile ulterioare depunerii
ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare în legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile în
SEAP (Secţiunea “Întrebari”).
Comisia de evaluare va analiza DUAE în corelaţie cu cerinţele stabilite prin fişa de date a achiziţiei.
Comisia de evaluare va analiza şi verifica fiecare ofertă din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de
vedere al aspectelor financiare pe care le implică.
În urma finalizării fiecăreia dintre fazele de verificare prevăzute mai sus autoritatea contractantă va comunica fiecărui ofertant ce a fost
respins motivele care au stat la baza acestei decizii, iar celorlalţi faptul că se trece la faza următoare de verificare, cu respectarea
prevederilor Capitolului IV, Secţiunea a 13 – a din Legea nr. 98/2016.
În urma finalizării fiecăreia dintre fazele de verificare prevăzute mai sus, autoritatea contractantă va introduce în SEAP rezultatul
admis/respins, şi va deschide în SEAP sesiunea pentru prezentarea documentelor suport aferente DUAE depuse de ofertantul de pe
primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, acordând un termen de răspuns.
Operatorii economici vor transmite răspunsurile 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.
Criteriul de atribuire este “pretul cel mai scazut". In cazul in care doua sau mai multe oferte au punctaje egale si sunt clasate pe
primul loc, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor o noua propunere financiara prin intermediul SEAP in vederea incarcarii
electronice a acesteia de catre operatorii economici,
caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazutj in urma aplicarii criteriului
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) 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: 
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute in Legea 101/2016

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
UAT COMUNA BUCOV 
Adresa: STR CONSTANTIN STERE NR 1; Localitatea: Bucov; Cod postal: 107110; Tara: Romania; Telefon: +40 244275046; Fax: +40
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244275170; E-mail: achizitiipublice@primariabucov.ro; Adresa internet: (URL) www.primariabucov.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
21.02.2019
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