
Servicii elaborare PT + PAC+ DDE+VT și asigurare
asistență tehnică din partea proiectantului pentru

obiectivul de investiții„CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE
TRANSPORT ECOLOGIC ÎN ORAȘUL SEINI”

 
 

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
Servicii  elaborare  PT  +  PAC+  DDE+VT  și  asigurare  asistență  tehnică  din  partea  proiectantului  pentru  obiectivul  de
investiții„CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE TRANSPORT ECOLOGIC ÎN ORAȘUL SEINI”
Numar referinta: 1_2021_PAAPD 3627765

 
II.1.2) Cod CPV principal
71322500-6 Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Servicii

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Obiectul contractului de  achiziție publică constă în:
Servicii  elaborare  PT  +  PAC+  DE+VT  și  asigurare  asistență  tehnică  din  partea  proiectantului  pentru  obiectivul  de
investiții„CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE TRANSPORT ECOLOGIC ÎN ORAȘUL SEINI” în cadrul proiectului „Sprijin la nivelul regiunii de
dezvoltare Nord - Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate
urbană, regenerare urbană pentru municipii (altele decât reședințe de județ) și orașe, centre de agrement/baze turistice (tabere
școlare) și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic (2D)”, cod SMIS 143479
La elaborarea documentaţiilor tehnice se vor respecta prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru
al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice şi prevederile şi
condiţiile impuse prin avizele şi acordurile solicitate prin certificatul de urbanism, așa cum este prevăzut în art. 11-12, secţiunea 6 și
anexa nr. 9 și 10 din Hotărârea Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii  finanţate din fonduri publice, modificările
ulterioare.
  
Contractul cuprinde următoarele etape principale:
- Întocmirea documentațiilor tehnice necesare obținerii avizelor specificate în certificatul de urbanism și obținerea acestora + PAC în
maxim 30 de zile de la emiterea ordinului de începere;
- Realizarea PT + DE în maxim 60 de zile de la emiterea ordinului de începere;
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- prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului, pentru o perioadă de 36 luni, până la recepția finală a lucrărilor.
Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări sau informații suplimentare în a 6-a zi
înainte de termenul limită de depunere a ofertelor, în măsura în care aceste solicitări vor fi  adresate în termenul prevăzut la
secțiunea I din Fișa de Date, respectiv 8 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

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

 
II.1.7) Valoarea totala a achizitiei
Valoare: 287500
Moneda: RON

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 71322500-6 Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO114 Maramureş
Locul principal de executare: 
Orașul Seini, Județul MaramureșOrașul Seini, Județul Maramureș

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Realizarea documentațiilor tehnico-economice pentru faza PT + PAC+ DDE și asigurare asistență tehnică din partea proiectantului
pentru obiectivul de investiții„CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE TRANSPORT ECOLOGIC ÎN ORAȘUL SEINI” în cadrul proiectului „Sprijin la
nivelul regiunii de dezvoltare Nord - Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe
domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană pentru municipii (altele decât reședințe de județ) și orașe, centre de agrement/baze
turistice (tabere școlare) și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic (2D)”,
cod SMIS 143479, pe baza Studiului de fezabilitate nr. 3/2021 anexat.

 

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
 

Contract
V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
5864 / 24.05.2022
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V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 3
Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 3
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: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
SC AEDILIS PROIECT SRL 
Cod de identificare fiscala: RO 16927071; Adresa: Strada 1 Mai, Nr. 25; Localitatea: Baia Mare; Cod NUTS: RO114 Maramures; Cod
postal: 430331; Tara: Romania; Telefon: +40 745600033; Fax: +40 362404917; E-mail: office@aedilisproiect.ro; Adresa internet: (URL)
www.aedilisproiect.ro; Contractul este un IMM Da

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 438023
Valoarea totala a contractului/lotului: 287500
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:6%

 

Sectiunea VI: Informatii complementare
 

VI.3) Informatii suplimentare
              Modul în care se poate accesa DUAE în vederea completării de către operatorii economici interesați este descris în Notificarea
ANAP privind utilizarea DUAE în procedurile  desfășurate exclusiv  prin mijloace electronice din 08.04.2019 (disponibilă  la  adresa
www.anap.gov.ro).
Solicitările de clarificări ale potențialilor ofertanți privind documentația de atribuire publicată și răspunsurile la acestea se vor adresa prin
SEAP. Autoritatea contractantă va transmite solicitările de clarificare privind ofertele depuse prin SEAP. Operatorii economici vor transmite
răspunsurile la clarificări și eventualele documente solicitate pe parcursul evaluării ofertelor prin intermediul SEAP, sub forma unuia sau a
mai multor documente/fișiere distincte semnate cu semnatura electronică.
În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu prețuri egale, autoritatea contractantă va solicita clarificări prin
intermediul SEAP, în vederea încărcării electronice de către operatorii economici de documente semnate cu semnătură electronica extinsă
care conțin noi prețuri, caz în care contractul se va atribui ofertantului a cărui nouă propunere financiară are prețul cel mai scăzut.

 
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: 
Conform prevederilor art.8 din Legea nr. 101/2016 cu modificările și completările ulterioare

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
Primăria orașului Seini 
Adresa:  Piața  Unirii,  nr.  16;  Localitatea:  Seini;  Cod  postal:  435400;  Tara:  Romania;  Telefon:  +40  262491090;  Fax:  -E-mail:
primariaseini@yahoo.com; Adresa internet: (URL) www.seini.ro; 
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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
Nu

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.05.2022
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