
Executie lucrari avand ca obiect: ”Revitalizare
cinematograf – modernizare și reabilitare Club minier 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
Executie lucrari avand ca obiect: ”Revitalizare cinematograf – modernizare și reabilitare Club minier în comuna Șotânga, județul
Dâmbovița
Numar referinta: 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
              Obiectul achizitiei consta in realizarea lucrarilor de”Revitalizare cinematograf – modernizare și reabilitare Club minier în
comuna Șotânga, județul Dâmbovița
 
Investiția prevede revitalizarea obiectivului cinematograf si modernizarea si reabilitarea Clubului minier din comuna Sotanga in
conformitate cu Proiectul tehnic atasat
 
Modernizarea infrastructurii civile la nivelul comunei Sotanga, asigurarea conditiilor corespunzatoare de desfasurare a procesului de
culturalizare a locuitorilor comunei, crearea de spatii si locuri adecvate pentru intrunuri, desfasurarea de evenimente culturale.
 
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

 
II.1.7) Valoarea totala a achizitiei
Valoare: 5412585,64
Moneda: RON
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Sectiunea II.2 Descriere

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: 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)
Conform Devizului general de lucrari, intocmit in conformitate cu prevederile legale in vigoare HG 907/2016, valoarea estimata a
achizitiei in speta este de 5.903.799,14 lei fara TVA, compusa din:
 
- Valoare C+M = 5.174.456,94 lei fara TVA ( care la randul ei este compusa din: Capitol 2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor
necesare obiectivului, respectiv 57.235,00 lei,  Capitol 4.1. Constructii si instalatii, respectiv 4.952.794,29  lei fara TVA, la care se
adauga valoare  Capitol 4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale , respective 16.039,45 lei fara TVA, la care se
adauga valoare Capitol 5.1.1 - Lucrari de constructii si instalatii aferente Organizarii de santier, respectiv 148.388,20 lei fara TVA)
 
- Valoare Capitol 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj, respectiv 259.602,00 lei fara TVA
 
- Valoare Capitol 4.5. Dotari, respectiv 469.740,20 lei fara TVA
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
 

V.2) Atribuirea contractului
 

Executia de lucrari de constructii aferente proiectului: Revitalizare cinematograf - modernizare și reabilitare
Club minier în comuna Șotânga, județul Dâmbovița”

V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
8040 / 26.05.2022

 
V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 1
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Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 1
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: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
pot construct project management srl 
Cod de identificare fiscala: ro37151010; Adresa: Strada Despot Vodă, Nr. 48, Sector: 2; Localitatea: Bucuresti; Cod NUTS: RO321
Bucuresti; Cod postal: 020656; Tara: Romania; Telefon: +40 765392244; Fax: -E-mail: victor@potconstruct.ro; Adresa internet: (URL) -
Contractul este un IMM Da

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 5903799,14
Valoarea totala a contractului/lotului: 5412585,64
Moneda: RON

 
V.2.5) Informatii privind subcontractarea
Este probabil sa se recurga la subcontractarea contractului: Da
Valoarea sau procentul din contract care ar putea fi subcontractat unor terti:
Valoare fara TVA:0 Moneda: RON
Procent:19,95%

 

Sectiunea VI: Informatii complementare
 

VI.3) Informatii suplimentare
              Stabilirea ofertei câştigătoare se va realiza prin aplicarea criteriului de atribuire numai pentru ofertele admisibile dupa finalizarea
procesului de evaluare, fără să fie cuantificate alte elemente de natură tehnică sau alte avantaje care rezultă din modul de îndeplinire a
contractului de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire.
În situaţia în care două sau mai multe oferte admisibile clasate pe primul loc au preţuri egale, autoritatea contractantă va solicita clarificări
prin intermediul SICAP, în vederea încărcării electronice de către operatorii economici de documente care conţin noi preţuri. Deoarece
procedura este online corespondenţa cu ofertanţii va avea loc prin intermediul SICAP., ataşand la anuntul de participare atât eventualele
solicitări de clarificări, cât şi răspunsul ofertantilor
Interactiunea cu ofertantii, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfasura dupa urmatoarele reguli:
Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SICAP, este necesar ca operatorii economici sa detina/instaleze pe statia de
lucru, aplicatia care permite verificarea semnaturii electronice si vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile
furnizorilor de semnatura electronica);
Pentru  transmiterea solicitarilor  de clarificari  privind documentatia  de atribuire,  operatorii  economici  se  vor  inregistra  in  SICAP
(www.elicitatie. ro) ca operator economic conform prevederilor art. 5 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 si vor transmite solicitarile avand in
vedere termenele de raspuns ale autoritatii contractante prevazute la art. 160 - 161 din Legea nr. 98/2016. In conformitate cu art. 160 alin.
(1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, ”Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii
suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire". In baza alin. (3) ale acelorasi articole, ”Autoritatea
contractanta are obligatia de a publica raspunsurile insotite de intrebarile aferente la adresa de internet la care sunt disponibile
documentele achizitiei, indicata potrivit dispoziţiilor art. 150 alin. (2)/art. 160 alin. (3), luand masuri pentru a nu dezvalui identitatea
operatorului economic care a solicitat clarificarile sau informatiile suplimentare respective."
Se va avea in vedere incarcarea tuturor documentelor aferente documentatiei transmise, semnate cu semnatura electronica extinsa,
bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat;
Acordul de subcontractare , Angajamentul tertului sustinator, ( daca este cazul) se vor incarca semnate cu semnatura electronica extinsa in
SICAP odata cu oferta pana la data limita de depunere.
 
În cazul unei oferte comune (asociere de ofertanti), DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic în parte. La data limita de
depunere oferte, ofertantii asociati vor depune Acordul de asociere
 
Nota: In conformitate cu art.123 alin.(1) din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare si art 57 din Lg 98/2016 cu modificarile
si completarile ulterioare, ofertantul va elabora oferta în conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire si va indica, motivat, în
cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate
de un drept de proprietate intelectuala, în baza legislatiei aplicabile.
 
”Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea
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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: 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: 
Cf prevederilor art 8 din Lg 101/2016 cu modificarile si completarile ulterioare

 
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
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
31.05.2022
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