
Reabilitare și modernizare străzi în comuna Șotânga,
județul Dâmbovița

 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
PRIMARIA COMUNEI SOTANGA 
Cod de identificare fiscala: 4344570; Adresa: Strada: Constantin Brancoveanu, nr. 373; Localitatea: sotanga; Cod NUTS: RO313 Dambovita;
Cod  postal:  137430;  Tara:  Romania;  Persoana  de  contact:  Cristina  Zoie;  Telefon:  +40  245229207;  Fax:  +40  245229013;  E-mail:
sotanga@cjd.ro; Adresa internet: (URL) www.sotanga.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
Reabilitare și modernizare străzi în comuna Șotânga, județul Dâmbovița
Numar referinta: 4344570_2019_PAAPD1102723

 
II.1.2) Cod CPV principal
45233120-6 Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Lucrari

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Obiectul achizitiei  consta in realizarea lucrarilor de ”Reabilitare și  modernizare străzi  în comuna Șotânga, județul
Dâmbovița”, cod CPV-  45233120-6  Lucrari de constructii de drumuri  (Rev.2).
  Investiția prevede refacerea strazilor: Constantin Brâncoveanu (Lupu) - lungime=112 m; Preot Abramescu – lungime = 585 m;
Malului (1) – lungime = 660 m; Malului (2) – lungime = 303 m; Vălcelei II – lungime = 389 m.se va realiza un drum cu o banda de
circulatie de 2,75 m – 4,00 m carosbil și acostamente de 0,2m-0,5m pe ambele parti, șanturi sapate/betonate după caz, cca 1,00 m in
proiectie orizontala.            Lucrarile se vor executa conform descrierilor din caietul de sarcini și documentatia aferenta. Cantitatile
vor fi conform proiectului tehnic, iar valoarea estimata a lucrarilor de executie este de 2.350.043,23  lei,  fara TVA.

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

 
II.1.7) Valoarea totala a achizitiei
Valoare: 2277304,02
Moneda: RON

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 45233120-6 Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Anunt publicat: [SCNA1037684/03.06.2020] Pagina 1
Generat la: 03.06.2020 12:48



II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO313 Dâmboviţa
Locul principal de executare: 
COMUNA ȘOTÂNGA, JUDEȚUL DÂMBOVIȚACOMUNA ȘOTÂNGA, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Obiectul achizitiei consta in realizarea lucrarilor de ”Reabilitare și modernizare străzi în comuna Șotânga, județul Dâmbovița”, cod
CPV-  45233120-6  Lucrari de constructii de drumuri  (Rev.2).
Investiția prevede refacerea strazilor: Constantin Brâncoveanu (Lupu) - lungime=112 m; Preot Abramescu – lungime = 585 m;
Malului (1) – lungime = 660 m; Malului (2) – lungime = 303 m; Vălcelei II – lungime = 389 m.se va realiza un drum cu o banda de
circulatie de 2,75 m – 4,00 m carosbil și acostamente de 0,2m-0,5m pe ambele parti, șanturi sapate/betonate după caz, cca 1,00 m in
proiectie orizontala.   Lucrarile se vor executa conform descrierilor din caietul de sarcini și documentatia aferenta. Cantitatile vor fi
conform proiectului tehnic, iar valoarea estimata a lucrarilor de executie este de 2.350.043,23  lei,  fara TVA.

 

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 de execuție lucrări
V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
4535/116/1076 / 08.05.2020

 
V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 3
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: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
CONI 
Cod de identificare fiscala: RO 1310859; Adresa: Strada Tribunei, Nr. 14; Localitatea: Ploiesti; Cod NUTS: RO316 Prahova; Cod postal:
100317; Tara: Romania; Telefon: +40 244531283; Fax: +40 244598189; E-mail: coni.licitatii@gmail.com; Adresa internet: (URL) -
Contractul este un IMM Nu

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Anunt publicat: [SCNA1037684/03.06.2020] Pagina 2
Generat la: 03.06.2020 12:48



Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 2350043,23
Valoarea totala a contractului/lotului: 2277304,02
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
              Cerinţe obligatorii pentru operatorii economici:
Interactiunea cu ofertantii,  respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfasura dupa urmatoarele reguli:  Pentru vizualizarea
documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate
electronic (site-urile furnizorilor de semnatura electronica).  Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari
referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Solicitări de clarificare / întrebări /
comunicări” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP fiecărui
potențial ofertant solicitant la Sectiunea ”Solicitări de clarificare / întrebări / comunicări” și tuturor potențialilor ofertanți la Secțiunea ”Lista
clarificări,  notificări  și  decizii”  din cadrul anuntului de participare simplificat.  Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari  privind
documentatia de atribuire, operatorii economici se vor inregistra in SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor
art. 5 alin. (1) din H.G. nr.395/2016 si vor transmite solicitarile avand in vedere prevederile art. 160 din Legea nr.98/2016, respectiv cu
respectarea termenului limită stabilit de autoritatea contractantă în anunţul de participare. Autoritatea contractantă va răspunde în mod
clar şi complet tuturor solicitărilor de clarificare/informaţiilor suplimentare privind documentatia de atribuire în termenul limită prevazut
în anunțul de participare, stabilit conform prevederilor art. 161 din Legea nr.98/2016. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor:
comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare și comunicările in legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile
in SEAP (Sectiunea “Solicitări de clarificare / întrebări / comunicări”). Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si
eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Solicitări de clarificare / întrebări /
comunicări”), in format electronic, semnate cu semnatura electronica, conform Legii 455/2001. Comisia de evaluare va analiza DUAE in
corelatie cu cerintele stabilite prin fisa de date a achizitiei. Comisia de evaluare va analiza si verifica fiecare oferta din punct de vedere al
elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implica. In urma finalizarii fiecareia dintre
fazele de verificare prevazute mai sus, autoritatea contractanta va introduce in SEAP rezultatul admis/respins, si va deschide sesiunea
pentru prezentarea documentelor justificative actualizate aferente DUAE depuse de ofertantul de pe primul loc in clasamentul intermediar
intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, acordand un termen de raspuns. Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc: (1)
In cazul in care ofertele clasate pe primul loc preturi egale și nu pot fi departajate conform criteriului de atribuire, autoritatea contractanta
va solicita depunerea in SEAP a unor noi oferte de preț (procedura fiind desfasurata integral prin mijloace electronice), oferta cu cel mai
mic preț după reofertare fiind cea clasată pe primul loc. Comunicările se vor efectua conform prevederilor art. 215, alin (1) Legea nr.
98/2016. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare si altele asemenea, sunt transmise in scris, prin mijloace electronice de
comunicare sau, doar ca exceptie, prin alte mijloace decat cele electronice.

 
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: 137430; 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: 
-

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
Primăria comunei Șotânga 
Adresa: str. Constantin Brâncoveanu, nr. 373, comuna Șotânga, județul Dâmbovița; Localitatea: Sotanga; Cod postal: 137430; Tara:
Romania; Telefon: +40 245229207; Fax: +40 245229013; E-mail: sotanga@cjd.ro; Adresa internet: (URL) www.sotanga.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
03.06.2020
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