
Elaborare proiect pentru autorizarea desfiintarii/executării
lucrărilor, proiect tehnic de execuţie inclusiv detalii de
executie, asistență tehnică din partea proiectantului și

execuție lucrări pentru
“Centru Reintegrare Sociala la Seini – componenta A”

 
 

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:  VASILE  BARBUL;  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
“Centru Reintegrare Sociala la Seini – componenta A”
Numar referinta: 3627765/2020/POZITIA PAP

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

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

 
II.1.7) Valoarea totala a achizitiei
Valoare: 9552513,96
Moneda: RON

 
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: -
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II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO114 Maramureş
Locul principal de executare: 
Orasul Seini judetul MaramuresOrasul Seini judetul Maramures

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Fac obiectul achizitiei urmatoarele:
Obiectul 1 – Centru multifunctional – suprafata utila totala : 1061,75 mp
Obiectul 2 – Centru de asistenta comunitara– suprafata utila totala :300,85 mp
Obiectul 3 – Zona de activitati recreative si de socializare in aer liber

 

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 lucrări proiectare și executie Elaborare proiect pentru autorizarea desfiintarii/executarii lucrarilor,
proiect tehnic de execuție inclusiv detalii de executie, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție
lucrări pentru "Reintegrare Socială la Seini - componenta A”

V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
876 / 27.01.2021

 
V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 5
Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 5
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: 5
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Da

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
SPAKK GROUP 
Cod de identificare fiscala: 30025147; Adresa: Strada Vladimirescu Tudor, Nr. 1; Localitatea: Satu Mare; Cod NUTS: RO115 Satu Mare;
Cod postal: 440037; Tara: Romania; Telefon: +40 261710050; Fax: +40 261710050; E-mail: office@spakk.ro; Adresa internet: (URL)
www.spakk.ro; Contractul este un IMM Da
SC TARR & TARR SRL 
Cod de identificare fiscala: 9161159; Adresa: Strada Dara, Nr. 89; Localitatea: Satu Mare; Cod NUTS: RO115 Satu Mare; Cod postal:
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440124; Tara: Romania; Telefon: +40 744792303; Fax: +40 261726211; E-mail: tarrdevize@yahoo.com; Adresa internet: (URL) -
Contractul este un IMM Da

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 11195464,63
Valoarea totala a contractului/lotului: 9552513,96
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
-

 
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
29.01.2021
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