
Executie lucrari suplimentare aferente obiectivului:
“RESTAURAREA MONUMENTULUI ISTORIC, CASA BAY,

DIN ORASUL SEINI IN VEDEREA INFIINTARII UNUI
CENTRU MULTICULTURAL”

 
 

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
Executie lucrari suplimentare aferente obiectivului: “RESTAURAREA MONUMENTULUI ISTORIC, CASA BAY, DIN ORASUL SEINI IN
VEDEREA INFIINTARII UNUI CENTRU MULTICULTURAL”
Numar referinta: 3627765/2021/1

 
II.1.2) Cod CPV principal
45454100-5 Lucrari de restaurare (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Lucrari

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Autoritatea contractantă urmăreşte, prin prezenta procedura, să execute lucrări de restaurare  suplimentare – pentru
obiectivul  RESTAURAREA MONUMENTULUI ISTORIC CASA BAY DIN ORASUL SEINI,  IN VEDEREA INFIINTARII  UNUI CENTRU
MULTICULTURAL” identificat cu codul MM-II-m-A-04646. Autoritatea contractanta organizeaza prezenta procedura de achiziţie
publică in baza dispozitiilor de santier cu nr. 1, 2, 3, 4, 5 si 6 emise de proiectantul general SC AEDILIS PROIECT SRL, in baza
sedintelor de comandament in baza carora s-a constatat necesitatea suplimentarii unor cantitati de material, lucrari si manopera, in
afara de cele deja contractate si aflate in curs de executie. Aceste lucrari suplimentare constau in: montare stresini din lambriuri de
lemn, cantitatile de elemente decorative din fier forjat si table zincate (flese metalice, gargui, carlige, sustinere, jgheaburi, elemente
fier forjat de sustinere pluviale, suplimentarea cantitatilor de elemente constructive pentru elemente decorative, lucrari in vederea
suplimentarii alimentarii cu ee a liftului pentru persoanele cu dizabilitati, desfacere si refacere ziddria din stalpii portii de acces,
achizitia si  montarea de racorduri ptr.  curatare burlane; demolarea si  refacerea planseelor peste subsol,  realizare de drenuri
interioare si exterioare cladirii, inlocuire boiandrugi usi acces, realizare podina circulatie pod din OSB, cantitate suplimentara de
tavane false la spatiu tehnic central si birou administrator centru, lucrari de gletuire a peretilor, lucrari de zidarie, demolari si
sprijiniri, repararea scarii actuale de acces in pod, realizare acces parcare din str. Libertatii, modifcare grupuri sanitare demisol,
montare tavane false demisol, realizarea armarii si torcretarii boltei demisol, zidarie din piatra suplimentara, desfacere si refacere
tencuiala pereti parteri si gletuirea/zugravirea acestora, montaj de pazie, reparatii partiale la decoratiunile exterioare cladire, refacere
tavan peste demisol, curatire si rostuire stalpi din piatra intrare principala, poarta de acces pietonal. Remedierea eventualelor
defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor de 60 luni calendaristice si instruirea personalului Operatorului UAT Orasul
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Seini, Judetul MM
Valoarea estimata a lucrarilor suplimentare (fara TVA) - 574.591,78 Lei, din care:
Construcţii şi instalaţii (fara TVA) - 574.591,78 Lei.
Operatorii economici vor putea solicita clarificări privind documentația de atribuire până la termenul de 12 zile înainte de data limită
de depunere a ofertelor astfel încât răspunsul autorității contractante să fie transmis cu cel puțin 6 zile înainte de data limita de
depunere a ofertelor.

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

 
II.1.7) Valoarea totala a achizitiei
Valoare: 573683,75
Moneda: RON

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 45454100-5 Lucrari de restaurare (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO114 Maramureş
Locul principal de executare: 
Intravilanul orasului Seini, judetul Maramures; str. Cetatii, nr. 1Intravilanul orasului Seini, judetul Maramures; str. Cetatii, nr. 1

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Se  urmăreşte,  prin  prezenta  procedura,  să  execute  lucrări  de  restaurare  suplimentare  –  pentru  obiectivul  “RESTAURAREA
MONUMENTULUI ISTORIC CASA BAY DIN ORASUL SEINI, IN VEDEREA INFIINTARII UNUI CENTRU MULTICULTURAL” identificat cu
codul MM-II-m-A-04646. Obiectivul se afla in curs de executie a lucrarilor de reabilitare a monumentului, in santier fiind in curs de
executare a contractului de lucrari. In urma executiei lucrarilor s-au constatat necesitatea suplimentarii cantitatilor de manteriale,
manopera si  lucrari  pentru asigurarea functionalitatii  si  a  exploatarii  in siguranta a monumentului  istoric  CASA BAY.  Astfel,
potentialul contractor va trebui sa coexiste in santier cu actualul contractor principal si sa isi coordoneze activitatile in concordanta
cu cele ale contractorului existent pe amplasamanet. Cantitatile de lucrari suplimentare, categoria acestora sunt prezentate in
dispozitiile de santier cu nr. 1- 6 emise de proiectantul general al lucrarilor de reabilitare SC AEDILIS PROIECT SRL, prezentate in
anexa la prezenta documentatie de atribuire.
Valoarea estimata a lucrarilor suplimentare (fara TVA)- 574.591,78 Lei, din care:
Construcţii şi instalaţii (fara TVA) - 574.591,78 Lei.

 

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
 

Executie lucrari suplimentare aferente obiectivului: RESTAURAREA MONUMENTULUI ISTORIC, CASA BAY, DIN
ORASUL SEINI IN VEDEREA INFIINTARII UNUI CENTRU MULTICULTURAL

V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
13394 / 08.12.2021

 
V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 1
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
RODA SRL 
Cod de identificare fiscala: RO3626018; Adresa: Strada Klein Inochentie Micu, Nr. 18A; Localitatea: Baia Mare; Cod NUTS: RO114
Maramures; Cod postal: 430151; Tara: Romania; Telefon: +40 732002113; Fax: +40 262275483; E-mail: rodasrl@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: 574591,78
Valoarea totala a contractului/lotului: 573683,75
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
              Ofertantii (subcontractantii si tertii sustinatori - dupa caz) au obligatia de a depune DUAE odata cu oferta, sub sanctiunea
respingerii acesteia ca inacceptabila conform Art.137 alin (2) lit.b) din HG 395/2016.
Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: Angajamentul ferm al tertului sustinator, Acordul de subcontractare si/sau
Acordul de asociere, dupa caz. Ofertantii au dreptul sa declare daca in cadrul Propunerilor tehnice si/sau Propunerilor financiare se afla
informatii confidentiale sau clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala, in conformitate cu art. 57 alin. 4 din legea
98/2016.
Se va completa si depune in mod obligatoriu Formularul nr. 8 – Declaratie privind confidentialitatea ofertei depuse.
Autoritatea contractanta va posta raspunsurile insotite de intrebari in SEAP conform Art. 160 alin 3 din Legea 98/2016. Modificarea
contractului va fi posibila in conditiile Art. 221 din Legea 98/2016.
Oferta si documentele care o insotesc se depun online asumate.
Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze obligatoriu in oferta, conform Art. 150 alin. (2) din HG nr. 395/2016 si ale Art.
219, Art. 220 din Legea nr. 98/2016, numele, datele de contact si reprezentantii legali pentru:
– Subcontractantii sai implicati în executarea contractului de achizitie publica,
- Subcontractantii subcontractantilor contractantului sau subcontractantii aflati pe niveluri subsecvente ale lantului de subcontractare.
Interacțiunea cu ofertanții, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfășura după următoarele reguli:
Orice solicitare de clarificari va fi pusa in SEAP sub forma unui document, asumat cu semnatura olografa si/sau electronica, vor fi sub
forma de document  avand extinsia  pdf,  incarcat  in  platforma de interactiune aferenta  procedurii,  din  care  sa  reiasa  denumirea
operatorului economic, numarul de inregistrare al acestui document si datele de contact ale operatorului economic (adresa, telefon, fax,
e-mail), semnat cu semnatura electronica extinsa emisa de un furnizor acreditat in acest sens, semnatura aflata in perioada de valabilitate.
Recomandăm consultarea Notificării ANAP nr. 247/06.09.2016 (transmisă și operatorilor economici sub nr. 253/06.09.2016) cu privire la
modalitatea de transmitere a solicitărilor de clarificări și  a informațiilor suplimentare la documentațiile de atribuire / răspunsurile
formulate în cazul desfășurării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție.
Toate documentele depuse in cadrul procedurii  trebuie OBLIGATORIU semnate indiferent de modalitatea de semnare (olograf/sa
electronic in interiorul documentului), si vor fi paginate si insotite de opis cu paginatia aferenta, si semnate in afara documentului cu
semnatura electronica extinsa.
Pentru transmiterea comunicării ofertantului/participantului la procedură a rezultatului evaluării fazei precum și a motivelor de respingere,
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autoritatea/entitatea contractantă va proceda la accesarea secțiunii „Întrebări”- din detaliul anunțului de participare/anunțului simplificat
și la încărcarea documentului, semnat, intitulat „Rezultatul fazei de evaluare”, prin care se aduc la cunoștință ofertantului motivele
respingerii, și prevederile legale asociate acestora.
Toate documentele ofertei vor fi semnate electronic de reprezentantul legal/imputernicitul acestuia cu conditia prezentarii actului de
imputernicire cu privire la acest lucru.
In cazul documentelor depuse de un eventual subcontractant la oferta, acestea vor fi semnate electronic sau de reprezentantul legal al
subcontractantului declarat sau de un imputernicit desemnat de subcontractant prin actul de imputernicire cu privire la semnarea
electronică a acestora.
In cazul unei oferte depuse in asociere, documentele vor fi semnate electronic fie de reprezentatii legali ai fiecarui operator economic care
face parte din asociere fie de imputernicitul unuia dintre operatorii economici participanti la asociere cu conditia ca acesta sa detina
imputernicire in acest sens.
Referitor la Documentele însoțitoare ofertei, autoritatea contractantă face următoarea observație: potrivit prevederilor art. 123 alin. (4) din
HG 395/2016 “prin excepţie de la prevederile alin. (2), autoritatea contractană are dreptul să solicite în original orice document cu regim
special a cărui valabilitate este condiţionată de prezentarea în această formă”.
Se va avea în vedere încărcarea tuturor documentelor aferente documentației transmise, semnate cu semnătură electronică extinsă,
bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.
Se recomanda operatorilor economici vizitarea amplasamentului pentru a evalua pe proprie răspundere, cheltuiala si risc, toti factorii
necesari a fi luati in calcul la pregatirea ofertei proprii.

 
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) 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: 
Eventualele  contestatii  se  pot  depune  la  Consiliul  National  de  Solutionare  a  Contestatiilor  si  vor  fi  solutionate  potrivit
Legii 101/2016. In conformitate cu prevederile Art. 8 din Legea nr. 101/2016 persoana care se considera vatamata poate sesiza
CNSC/Instanta in termen de 7 zile, in cazul in care valoarea estimata a procedurii de achizitie publica, achizitie sectoriala sau de
concesiune este mai mica decat pragurile valorice, potrivit legislatiei privind achizitiile publice.

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
U.A.T. ORASUL SEINI 
Adresa: Str. Piata Unirii Nr. 16; Localitatea: Seini; Cod postal: 435400;; Tara: Romania; Telefon: +40 262491090; Fax: +40 262491000;
E-mail: primariaseini@yahoo.com; Adresa internet: (URL) www.seini.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
09.12.2021
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