
Executie lucrari pentru obiectivul “REALIZARE EXTINDERI
ȘI BRANȘAMENTE APĂ ȘI CANAL PE STRĂZI AFLATE ÎN

REABILITARE, COMUNA ȘOTÂNGA, JUDEȚ 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
Executie lucrari pentru obiectivul “REALIZARE EXTINDERI ȘI BRANȘAMENTE APĂ ȘI CANAL PE STRĂZI AFLATE ÎN REABILITARE,
COMUNA ȘOTÂNGA, JUDEȚ DÂMBOVIȚA”
Numar referinta: 2

 
II.1.2) Cod CPV principal
45231300-8 Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Lucrari

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Prin prezenta procedura se doreste atribuirea contractului  de lucrari  aferente obiectivului  “Realizare extinderi  si
bransamente apa si canal pe strazi aflate in reabilitare, comuna Sotanga, judetul Dambovita”.
Lucrările vor asigura serviciile de alimentare cu apa si canalizare menajera pentru 460 locuitori ai comunei Sotanga.
Lucrările necesare pentru realizarea extinderilor retelelor de alimentare cu apa si canalizare menajera, conform solutiei stabilite, sunt:
- Extindere retele distributie apa potabile (inclusiv lucrari speciale, montaj, punere in functiune, subtraversari drumuri), cu o
lungime totală de L= 1.940,00 ml.
- Extindere retele pentru colectare ape uzate menajere (inclusiv lucrări speciale, montaj, punere in functiune, subtraversari drumuri),
cu o lungime totală de L= 1.229,00 ml.
- Bransamente individuale – 115 buc.;
- Racorduri individuale – 90 buc.
Sistemele rutiere afectate de montarea retelelor de distributie apa potabila si canalizare gravitationala, vor fi readuse la starea
initiala si curatate de materialele rezultate in urma operatiilor de montare a retelelor de canalizare, inclusiv toate spatiile folosite in
acest sens.
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 8
Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari transmise in termenul precizat cu 4 zile inainte de data limita
de depunere

 
II.1.6) Informatii privind loturile
Contractul este împartit în loturi: Nu
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II.1.7) Valoarea totala a achizitiei
Valoare: 1167006,70
Moneda: RON

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 45231300-8 Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO313 Dâmboviţa
Locul principal de executare: 
COMUN SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITACOMUN SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Prin prezenta procedura se doreste atribuirea contractului de lucrari aferente obiectivului “Realizare extinderi si bransamente apa si
canal pe strazi aflate in reabilitare, comuna Sotanga, judetul Dambovita”.
Lucrările vor asigura serviciile de alimentare cu apa si canalizare menajera pentru 460 locuitori ai comunei Sotanga. Lucrările
necesare pentru realizarea extinderilor retelelor de alimentare cu apa si canalizare menajera, conform solutiei stabilite, sunt:
- Extindere retele distributie apa potabile (inclusiv lucrari speciale, montaj, punere in functiune, subtraversari drumuri), cu o lungime
totală de L= 1.940,00 ml.
- Extindere retele pentru colectare ape uzate menajere (inclusiv lucrări speciale, montaj, punere in functiune, subtraversari drumuri),
cu o lungime totală de L= 1.229,00 ml.
- Bransamente individuale – 115 buc.;
- Racorduri individuale – 90 buc.
Sistemele rutiere afectate de montarea retelelor de distributie apa potabila si canalizare gravitationala, vor fi readuse la starea
initiala si curatate de materialele rezultate in urma operatiilor de montare a retelelor de canalizare, inclusiv toate spatiile folosite in
acest sens.
Conform Devizului general de lucrari, intocmit in conformitate cu prevederile legale in vigoare HG 907/2016, valoarea estimata a
achizitiei in speta este de 1.635.814,16 lei fara TVA, compusa din:
Capitolul 4. – linia bugetara 4.1 Constructii si instalatii 1.597.474,77 lei
Capitolul 5. – linia bugetara 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 38.339,39 lei
NOTA: Valoarea estimata a contractului ce urmeaza a fi atribuit nu cuprinde suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute,
acestea putând fi accesate, dupa caz, functie de necesitati, prin modificarea contractului în conditiile prevazute la art.221 din Legea
nr. 98/2016 privind achizitiile publice

 

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

 

Sectiunea V: Atribuirea contractului
 

Se atribuie un contract/un lot: Da
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V.2) Atribuirea contractului
 

Contract de lucrari - „Realizare extinderi și branșamente apă și canal pe străzi aflate în reabilitare, comuna
Șotânga, județ Dâmbovița”

V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
6915 / 09.05.2022

 
V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 7
Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 7
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: 7
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
Dhy Management Solutions 
Cod de identificare fiscala: 34164580; Adresa: Strada Valea Foii I, Nr. 368; Localitatea: Valea Mare-Pravat; Cod NUTS: RO311 Arges;
Cod postal:  117805; Tara: Romania; Telefon: +40 771031065; Fax: -E-mail:  marius.tentu@gmail.com; Adresa internet:  (URL) -
Contractul este un IMM Da

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 1635814,16
Valoarea totala a contractului/lotului: 1167006,70
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
              Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin
trimiterea  standardelor,  la  un  anumit  producator,  la  marci,  brevete,  tipuri,  la  o  origine  sau  la  o  productie/metoda  specifica  de
fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

 
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: 
Comform legislatiei in vigoare

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
PRIMARIA COMUNEI SOTANGA 
Adresa: STRADA CONSTANTIN BRANCOVEANU NR. 373; Localitatea: Sotanga; Cod postal: ; Tara: Romania; Telefon: +40 245229207;
Fax: -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
20.05.2022
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