
Proiectare și execuție lucrări de modernizare a
construcțiilor civile, în localitatea Stilpeni în cadrul
proiectului „Modernizare si dotare camin cultural

Livezeni, in comuna Stilpeni, judetul Arges”
 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
COMUNA STALPENI ARGES 
Cod de identificare fiscala: 4122558; Adresa: Strada: -, nr. -; Localitatea: Stalpeni; Cod NUTS: RO311 Arges; Cod postal: 117665; Tara:
Romania; Persoana de contact: SERBANOIU GABI; Telefon: +40 248565537; Fax: +40 248565222; E-mail: primaria-stilpeni@outlook.com;
Adresa internet: (URL) https://www.cjarges.ro/web/stalpeni/consiliul-local-stalpeni; 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 și execuție lucrări de modernizare a construcțiilor civile, în localitatea Stilpeni în cadrul proiectului „Modernizare si dotare
camin cultural Livezeni, in comuna Stilpeni, judetul Arges”
Numar referinta: 4122558/2018/1

 
II.1.2) Cod CPV principal
45210000-2 Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Lucrari

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Scopul investitiei il reprezinta modernizarea caminului cultural din comuna Stilpeni, judetul Arges.
Serviciile de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului presupun: - elaborarea documentatiei tehnice necesare
autorizatiei constructiei (PAC); - elaborarea proiectului tehnic, a detaliilor de executie si a caietelor de sarcini (PT+DE+CS); - asistenta
tehnica (AT) din partea proiectantului pe intreaga perioada de executie a lucrarilor.
Conform structurii devizului general, C+M cuprinde cap.2 + cap.4 + cap.5.1.1 - potrivit anexa 6 din HG 907/2016.
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 15 zile. Autoritatea contractanta
va raspunde solicitarilor de clarificari inainte cu 7 zile 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
Valoare: 2761971,08
Moneda: RON

 
Sectiunea II.2 Descriere
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II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 45210000-2 Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Arges
Locul principal de executare: 
Comuna STILPENI, Judetul ARGESComuna STILPENI, Judetul ARGES

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Proiectare și execuție lucrări de modernizare a construcțiilor civile, în localitatea Stilpeni în cadrul proiectului „Modernizare si dotare
camin cultural Livezeni, in comuna Stilpeni, judetul Arges”  in comuna Stilpeni, judetul Arges”
Valoarea estimata a lucrarilor ce urmeaza a se realiza este de 2.764.931,54 lei fara TVA,  calculata conform devizului general si
luandu-se in calcul urmatoarele linii bugetare:
   cap. 3.3.1 – Proiect tehnic si Detalii de executie = 23.916, 73 lei (valoare neeligibila)
   cap. 3.6 – Asistenta tehnica din partea proiectantului = 8.790,58= lei (valoare neeligibila)
TOTAL SERVICII = 32.707,31 LEI
 cap. 2 – cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor = 11.371,40 lei (valoare neeligibila)
 cap. 4 – cheltuieli pentru investitia de baza = 2.704.235,96 lei (din care 2.252.277,60 – valoare eligibila + 451.958,36 – valoare
neeligibila)
-   cap. 4.1 – constructii si instalatii = 2.347.860,71 lei (din care 2.062.881,63 lei valoare eligibila + 284.979,08 lei valoare neeligibila)
-   cap. 4.3 – utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj = 356.375,25 lei (din care 189.395,97 valoare eligibila  +
166.979,28 lei – valoare neeligibila)
   cap. 5.1 – lucrari de constructii si instalatii aferente OS = 16.616,87 lei (valoare neeligibila)
TOTAL LUCRARI = 2.732.224.23 lei
 
După caz, valoarea estimată fără TVA (numai în cifre): 2.764.931,54                                         Monedă: lei
 
sau intervalul: între _______________ şi _______________                                                         Monedă: __________

 

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

 
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: 

 
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

 
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
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Sectiunea V: Atribuirea contractului
 

Se atribuie un contract/un lot: Da
 

V.2) Atribuirea contractului
 

„Modernizare si dotare camin cultural Livezeni, in comuna Stalpeni, judetul Arges„
V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
A122/855 / 23.05.2019

 
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
ZEUS S.A. 
Cod de identificare fiscala: RO 5395513; Adresa: Strada Exerciţiu, Nr. 0; Localitatea: Pitesti; Cod NUTS: RO311 Arges; Cod postal:
110438;  Tara:  Romania;  Telefon:  +40  248251450;  Fax:  +40  248251910;  E-mail:  office@zeussa.ro;  Adresa  internet:  (URL)
www.zeussa.ro; Contractul este un IMM Nu

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 2764931,54
Valoarea totala a contractului/lotului: 2761971,08
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
              Interacțiunea cu ofertanții, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfășura după următoarele reguli:
Pentru vizualizarea documentației de atribuire încarcate în SEAP, operatorii economici trebuie sa aibă un program necesar vizualizarii
fișierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatură electronică).
Reguli de comunicare și transmitere a datelor: solicitările de clarificări referitorare la prezenta documentație de atribuire se vor adresa în
mod exclusiv în SEAP la Secțiunea ”Întrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la
acestea vor fi publicate în SEAP la Sectiunea ”Documentatie, clarificări și decizii” din cadrul anunțului de participare simplificat.
Pentru transmiterea solicitarilor de clarificări privind documentația de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.e-
licitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 și vor transmite solicitările avand în vedere
termenele de răspuns ale autorității contractante prevăzute la art.160-161 din Legea nr.98/2016 precum și cele de la art. 103 (2) din HG
395/2016. Pentru comunicările ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificare în legatura cu
oferta prin utilizarea facilităților tehnice disponibile în SEAP (Secțiunea “Întrebari”).
 
În vederea completării DUAE - operatorii economici vor accesa următorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.
Comisia de evaluare va analiza DUAE în corelație cu cerințele stabilite prin fișa de date a achiziției.
Comisia de evaluare va analiza și verifica fiecare ofertă din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de
vedere al aspectelor financiare pe care le implică.
Autoritatea contractantă informează fiecare candidat/ofertant cu privire la deciziile luate în ceea ce priveşte rezultatul procedurii conform
art. 215 din Legea 98/2016.
În urma finalizării  fiecăreia dintre fazele de verificare prevăzute mai sus,  autoritatea contractantă va introduce în SEAP rezultatul
admis/respins, și 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.
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Operatorii economici vor transmite răspunsurile la clarificări și eventualele documente solicitate pe parcursul evaluării ofertelor prin
intermediul SEAP (Secțiunea “Întrebari”), în format electronic, semnate cu semnatură electronică, conform Legii nr. 455/2001.
Operatorii economici vor respecta modelul de contract de lucrări – formularul nr. 6.
 
În cazul în care există mai multe oferte cu prețuri egale clasate pe primul loc se procedează astfel:
•   departajarea se va face exclusiv în funcție de preț și nu prin cuantificarea altor elemente de natură tehnică sau alte avantaje care rezultă
din modul de îndeplinire a contractului de către operatorii economici
•   în vederea departajării  ofertelor,  autoritatea contractantă va solicita depunerea unor noi propuneri financiare îmbunatățite iar
operatorii economici vor transmite răspunsul lor în plic închis (până la crearea facilității tehnice de recriptare noi oferte prin SEAP) caz în
care contractul va fi atribuit ofertantului care a prezentat prețul cel mai scăzut.

 
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: 
Eventualele contestații se pot depune la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor/instanța competentă  și vor fi soluționate
potrivit Legii nr. 101/2016.
Termenul de depunere al contestației : în conformitate cu Legea nr. 101/2016

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
-

 
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
27.05.2019
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