
PROIECTARE SI EXECUTIE MODERNIZAREA STRAZILOR
MATEI BASARAB SI BUREBISTA, SATUL 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 SI EXECUTIE MODERNIZAREA STRAZILOR MATEI BASARAB SI BUREBISTA, SATUL PLEASA, COMUNA BUCOV,  JUDETUL
PRAHOVA
Numar referinta: PAAPD 1095094

 
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 SI EXECUTIE „MODERNIZARE A STRAZILOR MATI BASARAB SI BUREBISTA, SAT PLEASA,
COMUNA BUCOV, JUDETUL PRAHOVA”
 
Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei:
a) Indicatori tehnico-economici
Capacitati in unitati fizice: Str.M.Basarab Str.Burebista
1. Suprafata carosabil 1.302mp 1.986mp
2. Lungimea traseului 289.00ml 302.00ml
3. Latimea carosabilului proiectat 3.50-4.70m 7.00m
4. Drumuri laterale 2 buc 2 buc
5. Rigola trapezoidala - 203.00mx2parti
98.30mx1parte
6. Rigola carosabila - 98.3m x1parte
 
7. Accese in curti cu placa beton 27 buc 4 buc
8. Executie accese in curti si podete - 41 buc
9. Marcaje longitudinale 0.6 km 0.9 km
10. Montare indicatoare rutiere 5 buc 3 buc
11. Ridicare la cota Camine 5 buc 10 buc
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12. Viteza de proiectare 25.00km/h 25.00km/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 14 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 6 zile.

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

 
II.1.7) Valoarea totala a achizitiei
Valoare: 673534,62
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: 
SAT PLEASA, COMUNA BUCOV, JUD PRAHOVASAT PLEASA, COMUNA BUCOV, JUD PRAHOVA

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
PROIECTARE SI EXECUTIE „MODERNIZARE A STRAZILOR MATI BASARAB SI BUREBISTA, SAT PLEASA,
COMUNA BUCOV, JUDETUL PRAHOVA”
 
Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei:
a) Indicatori tehnico-economici
Capacitati in unitati fizice: Str.M.Basarab Str.Burebista
1. Suprafata carosabil 1.302mp 1.986mp
2. Lungimea traseului 289.00ml 302.00ml
3. Latimea carosabilului proiectat 3.50-4.70m 7.00m
4. Drumuri laterale 2 buc 2 buc
5. Rigola trapezoidala - 203.00mx2parti
98.30mx1parte
6. Rigola carosabila - 98.3m x1parte
 
7. Accese in curti cu placa beton 27 buc 4 buc
8. Executie accese in curti si podete - 41 buc
9. Marcaje longitudinale 0.6 km 0.9 km
10. Montare indicatoare rutiere 5 buc 3 buc
11. Ridicare la cota Camine 5 buc 10 buc
12. Viteza de proiectare 25.00km/h 25.00km/h
 
Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pâna la receptia finala. Durata de asigurare a garantiei
lucrarilor este de minim 60 de luni de la data receptiei la terminarea lurarilor (data procesului verbal de receptie la terminarea
lucrarilor).
 
Valoarea estimată a achiziţiei publice: 709.877,19 lei fără TVA
 
Valoarea estimată a fost stabilită în baza centralizatorului cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte întocmit de proiectant.
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1.   Proiect tehnic si detalii de executie       20.451,27 lei fara TVA
2.   Verificare proiect                                      900,00 lei fara TVA
3.   Asistenta teh din partea proiectantului   6.817,09 lei fara TVA 
4.   Constructii si instalatii                       671.634,32 lei fara TVA
5.   Organizare de santier                             10.074,51 lei fara TVA
TOTAL                                              709.877,19 lei fara TVA
 
                   Intocmire As Build

 

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 „PROIECTARE SI EXECUTIE: MODERNIZAREA STRĂZILOR MATEI BASARAB SI BUREBISTA, SATUL
PLEASA,COMUNA BUCOV, JUDEŢUL PRAHOVA”

V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
7782 / 30.03.2020

 
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
SISANELU FOREXIM S.R.L. 
Cod de identificare fiscala: RO 18930723; Adresa: Strada DOMNISORI , Nr. 90; Localitatea: Ploiesti; Cod NUTS: RO316 Prahova; Cod
postal: 107375; Tara: Romania; Telefon: +40 344144212; Fax: +40 344144212; E-mail: office.sisanelu_forexim@yahoo.com; Adresa
internet: (URL) -Contractul este un IMM Da

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 709877,19
Valoarea totala a contractului/lotului: 673534,62
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
              Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale:
• 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. Solicitările de clarificări ale potențialilor ofertanți se vor adresa în mod exclusiv în SICAP la Secțiunea ”Intrebări” din cadrul
procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice. Răspunsurile la solicitările de clarificări se vor posta în termen legal la rubrica de
"Documentații, clarificări și decizii" a anunțului de participare publicat pe site –ul https://sicap-prod.e-licitatie.ro. Autoritatea contractantă
nu va da curs solicitărilor adresate prin altă modalitate de comunicare. Comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificare privind
ofertele depuse, în SICAP la Secțiunea “Întrebări”. Operatorii economici vor transmite răspunsurile la clarificări și eventualele documente
solicitate pe parcursul evaluării ofertelor prin intermediul SEAP (Secțiunea “Întrebări”), integral în secțiunea corespunzătoare respectivei
solicitări, sub forma unuia sau a mai multor documente/fișiere distincte semnate cu semnătură electronică. Riscul depunerii de
documente care nu pot fi vizualizate/deschise este în sarcina ofertantului, sub sancțiunea respingerii ofertei.Se va prezenta DUAE
completat de ofertant în care se vor include informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte, inclusiv măsurile avute în
vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se atașează și angajamentul ferm al terțului
susținător/angajamentele ferme ale terților susținători din care trebuie să rezulte modul efectiv în care terțul/terții susținători va/vor
asigura îndeplinirea angajamentului. Potrivit prevederilor art. 193 alin (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare
„în cazul în care ofertantul/ candidatul demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și profesională bazându-se
pe capacitățile altor entități, invocând, după caz, susținerea unui terț, DUAE, împreună cu angajamentul de susținere, trebuie să fie
completat separat și de către terțul/terții susținător(i) pe a căror capacitate se bazează ofertantul/candidatul. DUAE prezentat de
terțul/terții susținător(i) va include toate informațiile menționate la art.193 alin. (1) lit. a), precum și informațiile de la alin. (1) lit. b) și c) din
Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, care prezintă relevanță pentru susținerea acordată în cadrul procedurii de
atribuire.. De asemenea, terțul susținător are obligatia depunerii declarației cu privire la art. 60 din Legea 98/2016. Prin angajamentul
ferm, terțul/terții confirmă faptul ca va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în
care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat susținerea, fie prin indicarea resurselor
tehnice și profesionale pe care le va pune la dispoziție ofertantului. Prin angajamentul ferm,tertul/terții se va angaja că va răspunde în
mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziție publică.Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători
se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligatiilor
de susținere asumate prin angajament.
 In urma finalizarii fiecareia dintre fazele de verificare,AC va introduce in SEAP  rezultatul admis/respins..

 
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 (Prahova); Cod postal: 107110; Tara: Romania; Telefon: +40 244275046;
Fax: +40 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
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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
01.04.2020
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