
Inregistrarea sistematica pe sectoare cadastrale a
imobilelor din  extravilan/intravilan, U.A.T. BUCOV, în

Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte funciară în cadrul
Programului Național de Cadastru și Carte Funciară-

(P.N.C.C.F.)
 
 

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  244275046;  Fax:  +40  244275170;  E-mail:
achizitiipublice@primariabucov.ro;  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
Inregistrarea sistematica pe sectoare cadastrale a imobilelor din  extravilan/intravilan, U.A.T. BUCOV, în Sistemul Integrat de
Cadastru şi Carte funciară în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară-(P.N.C.C.F.)
Numar referinta: PAAPD1152643

 
II.1.2) Cod CPV principal
71354300-7 Servicii de cadastru (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Servicii

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Achiziția serviciilor pentru Inregistrarea sistematica a imobilelor in sistemul integrat de cadastru si carte funciara a unui
numar de 6 sectoare cadastrale, situate în  extravilan/intravilan U.A.T. Comuna BUCOV, conform caietului de sarcini si a Ordinului
OCPI.
Autoritatea contractanta, doreste sa atribuie contractul de servicii pentru  Inregistrarea sistematica a imobilelor in sistemul
integrat de cadastru si carte funciara a unui numar de 6 sectoare cadastrale, situate în  extravilan/intravilan UAT-ULUI Comunei
BUCOV, Numarul
estimat de imobile este de 790 imobile. Sectoarele cadastrale sunt urmatoarele: 8, 17, 26,27,35 şi 38.

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

 
II.1.7) Valoarea totala a achizitiei
Valoare: 192760
Moneda: RON
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Sectiunea II.2 Descriere

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 71354300-7 Servicii de cadastru (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO316 Prahova
Locul principal de executare: 
Terenuri din intravilanul si extravilanul comunei Bucov, judet PrahovaTerenuri din intravilanul si extravilanul comunei Bucov, judet
Prahova

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Informatii privind natura si cantitatea serviciilor se regasesc in Caietul de sarcini.  Realizarea lucrărilor sistematice de cadastru în
sectoarele cadastrale nr. 8, 17, 26,27,35 şi 38 cu un număr estimat de 790 imobile situate în extravilan şi intravilan , în vederea
înscrierii acestor imobile în cartea funciară, aparținând UAT Bucov ,județul Prahova.Termenul de raspuns la solicitarile de clarificari :
4 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

 

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
 

INREGISTRAREA SISTEMATICA PE SECTOARE CADASTRALE A IMOBILELOR DIN EXTRAVILAN/INTRAVILAN UAT
BUCOV IN SISTEMUL INTEGRAT DE CADASTRU SI CARTE FUNCIARA IN CADRUL PROGRAMULUI NATIONAL
DE CADASTRU SI CARTE FUNCIARA (P.N.C.C.F.)

V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
17450 / 09.12.2020

 
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
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TOPO H.A.N.S. IMPEX 
Cod de identificare fiscala: 3823176; Adresa: Strada Aripilor, Nr. 2-4, Sector: 1; Localitatea: Bucuresti; Cod NUTS: RO321 Bucuresti;
Cod postal: 014343; Tara: Romania; Telefon: +40 743163630; Fax: -E-mail: mihai.hruza@topohans.ro; Adresa internet: (URL) -
Contractul este un IMM Da

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 237000
Valoarea totala a contractului/lotului: 192760
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
              In cazul in care ofertantul clasat pe primul loc este respins, va fi invitat urmatorul ofertant sa prezinte documentele de calificare .
Departajarea se va face exclusiv in functie de pret si nu prin cuantificarea altor elemente de natura tehnica sau alte avantaje care rezultate
din modul de indeplinire a contractului de catre operatorii economici • In vederea departajarii ofertelor autoritatea contractanta va solicita
depunerea in SEAP a unor noi oferte financiare (procedura fiind desfasurata integral prin mijloace electronice)Un operator economic
poate participa la procedura numai dacă este înregistrat în SICAP. Corespondența și toate documentele depuse de operatorii economici
vor fi în limba română, sau însoțite de traducere autorizată în limba română.
In cazul in care sunt deosebiri intre DUAE si Fisa de date a achizitiei publice, se va respecta Fisa de date a achizitiei publice. DUAE se
poate accesa din SEAP.

 
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 la art. 8 din Legea 101/2016

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
UAT COMUNA BUCOV - compartimentul achizitii publice 
Adresa: STR CONSTANTIN STERE NR 1; Localitatea: Bucov (Prahova); Cod postal: 107110; Tara: Romania; Telefon: +40 244275046;
Fax: +40 244275170; E-mail: achzitiipublice@primariabucov.ro; Adresa internet: (URL) http://wwww.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
09.12.2020
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