
Elaborare proiect pentru autorizarea desfiintarii/executării
lucrărilor, proiect tehnic de execuţie inclusiv detalii de
executie, asistență tehnică din partea proiectantului și
execuție lucrări pentru “Reintegrare Sociala la Seini –

componenta B – Modernizare strazi “
 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
Orasul Seini 
Cod de identificare fiscala: 3627765; Adresa: Strada: Piata Unirii, nr. 16; Localitatea: Seini; Cod NUTS: RO114 Maramures; Cod postal:
435400; Tara: Romania; Persoana de contact:  GABRIELA FLORICA TULBURE; Telefon: +40 262491090; Fax: +40 262491000; E-mail:
primariaseini@yahoo.com; Adresa internet: (URL) www.seini.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
Agentie/birou regional sau local

 
I.5) Activitate principala
Servicii generale ale administratiilor publice

 

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu
Elaborare proiect pentru autorizarea desfiintarii/executării lucrărilor, proiect tehnic de execuţie inclusiv detalii de executie, asistență
tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru “Reintegrare Sociala la Seini – componenta B – Modernizare strazi “
Numar referinta: 3627765_2020_PAAPD1137150

 
II.1.2) Cod CPV principal
45233140-2 Lucrari de drumuri (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Lucrari

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor, proiect tehnic de execuţie inclusiv detalii de executie, asistență
tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru
“Reintegrare Sociala la Seini – componenta B – Modernizare strazi “
Suprafata totala construita este de 22494m2, dupa cum urmeaza:
Tronson 1 - Strada Aurel Vlaicu   5.687,00 m2
 Tronson 2 - Strada 22 Decembrie   2.734,00 m2
Tronson 3 – Strada 22 Decembrie   2.802,00 m2
Tronson 4 – Strada Sportului   1.656,00 m2
Tronson 5 – Strada Sportului   972,00 m2
Tronson 6 – Strada Iasomiei   1.790,00 m2
Tronson 7 – Strada Sportului   371,00 m2
Tronson 8 – Strada Noua   580,00 m2
Tronson 9 – Alee pietonala   255,00 m2
Parcare 1   3.000,00 m2
Parcare 2   900,00 m2
Modernizare parc    1.747,00 m2
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II.1.6) Informatii privind loturile
Contractul este împartit în loturi: Nu

 
II.1.7) Valoarea totala a achizitiei
Valoare: 2410050,90
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: RO114 Maramureş
Locul principal de executare: 
SEINISEINI

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor, proiect tehnic de execuţie inclusiv detalii de executie, asistență tehnică din
partea proiectantului și execuție lucrări pentru
“Reintegrare Sociala la Seini – componenta B – Modernizare strazi “
Obiect 1 - Tronson 1 Str. Aurel Vlaicu
Obiect 2 - Tronson 2 Str. 22 Decembrie
Obiect 3 - Tronson 3 Str. 22 Decembrie
Obiect 4 - Tronson 4 Str. Sportului
Obiect 5 - Tronson 5 Str. Sportului
Obiect 6 - Tronson 6 Str. Iasomiei
Obiect 7 - Tronson 7 Str. Sportului
Obiect 8 - Tronson 8 Str. Noua
Obiect 9 - Tronson 9 Alee pietonala
Obiect 10 - Parcare 1 + Parcare 2
Obiect 11 - Modernizare parc public
La finalizarea contractului obiectiul trebuie sa respecte indicatorii de performanta si parametrii solicitaţi/agreaţi

 

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
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Contract de lucrări proiectare și execuție "Elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor, proiect
tehnic de execuție inclusiv detalii de execuție, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări
pentru "Reintegrare Socială la Seini - Componenta B"

V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
1693 / 17.02.2021

 
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: Da

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
STRUCTO TRADING 
Cod de identificare fiscala: RO38967883; Adresa: Strada 127, Nr. 3; Localitatea: Bozanta Mare; Cod NUTS: RO114 Maramures; Cod
postal:  437347;  Tara:  Romania;  Telefon:  +40 0371126363;  Fax:  -E-mail:  achizitii@structo-trading.ro;  Adresa internet:  (URL) -
Contractul este un IMM Nu
Kubo Investments SRL 
Cod de identificare fiscala: 27996794; Adresa: Strada Principala, Nr. 348; Localitatea: Grosi; Cod NUTS: RO114 Maramures; Cod
postal: ; Tara: Romania; Telefon: +40 744-820603; Fax: +40 262-216000; E-mail: horatiu@kuboinvestments.com; Adresa internet:
(URL) -Contractul este un IMM Da
LAURENTIU H S.R.L. 
Cod de identificare fiscala: RO 4133948; Adresa: Strada Unirii, Nr. 33/A; Localitatea: Negresti-Oas; Cod NUTS: RO115 Satu Mare;
Cod  postal:  445200;  Tara:  Romania;  Telefon:  +40  261853690;  Fax:  +40  261853567;  E-mail:  laurentiu_h_srl@yahoo.com;
laurentiu.ofertare@gmail.com; laurentiutehniciasi@gmail.com; Adresa internet: (URL) -Contractul este un IMM Nu
PRODEXIMP 
Cod de identificare fiscala: RO 8126900; Adresa: Strada Doja Gheorghe, Nr. 3; Localitatea: Satu Mare; Cod NUTS: RO115 Satu Mare;
Cod postal: 440030; Tara: Romania; Telefon: +40 261717435; Fax: +40 261711475; E-mail: office@prodeximp.ro; Adresa internet:
(URL) http://www.prodeximp.ro; Contractul este un IMM Da

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 2707922,36
Valoarea totala a contractului/lotului: 2410050,90
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:3,32%

 

Sectiunea VI: Informatii complementare
 

VI.3) Informatii suplimentare
              1.În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, departajarea se va face prin solicitarea prin SEAP de noi
propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea care va prezenta preţul cel mai scăzut
2.Operatorii economici pot fi excluși din procedura de achiziții publice sau pot fi urmăriți în justiție în temeiul legislației naționale în cazuri
grave de declarații false atunci când au completat DUAE sau, în general, atunci când au furnizat informațiile solicitate pentru verificarea
absenței motivelor de excludere sau a îndeplinirii criteriilor de selecție ori în cazul în care nu au divulgat aceste informații sau nu au fost în
măsură să prezinte documentele justificative
3.Prezumția de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate: ofertantul își asumă răspunderea exclusivă pentru legalitatea si
autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original, copie si/sau copie „conformă cu originalul” în vederea participării la procedură.
În acest scop, analizarea de către comisia de evaluare a documentelor prezentate de ofertanți nu angajează din partea acesteia nicio
răspundere sau obligație fată de acceptarea respectivelor documente ca fiind autentice sau legale și nu înlătură răspunderea exclusivă a
ofertantului sub acest aspect. În acest sens, operatorii economici care, fie nu prezintă sau prezintă informații parțiale cu privire la propria
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lor situație privind incidența motivelor de excludere sau îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție sau care se fac vinovați de declarații
false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea autorității contractante vor fi respinși, cu aplicarea în mod corespunzător a
dispozițiilor/consecințelor legale incidente
4. Achizitorul va avea dreptul de a uza oricand de toate prevederile art 221 din legea 98/2016 cu conditia indeplinirii conditiilor impuse de
acest articol. Prim urmare, uzul efectiv al acestui articol nu va putea fi niciodata considerat ca reprezentand o schimbare a condițiilor care
au restricționat concurența. Prin mentionarea in documentatia de atribuire a faptului ca in situatia in care conditiile impuse de articolul
221 vor fi indeplinite, autoritatea contractanta va avea dreptul oricand de a uza de prevederile lui, autoritatea contractanta respecta
principiul transparentei, putand fi retinut faptul ca restrangerea concurentei nu va putea fi invocata in situatia in care art 221 din Legea
98/2016 va fi aplicat pe parcursul executarii contractului. Prezenta prevedere rerezinta un amendament care permite cresterea valorii
contractului astfel ca in cazul in care vor fi necesare modificari la contractul incheiat care sa duca la cresterea valorii lui, in baza art 221 din
Legea 98/2016 (art 72 din Directiva 24/2014) nu se va putea afirma ca modificarea reprezinta intentia partilor de a renegocia contractul si
ca alti competitori au fost privati de aceasta informatie pe care daca ar fi stiut o ar fi fost interesati in a licita

 
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: -

 
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
18.02.2021
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