Sistemul Electronic de Achizitii Publice

proiectare și execuție lucrări CONSOLIDARE SI REFACERE
DRUM COMUNAL DC17 SI CONSOLIDARE VERSANT,
ZONA KM 6+000, SATUL BUGHEA DE SUS, CA URMAREA
UNEI ALUNECĂRI DE TEREN A VERSANTULUI PE CARE SE
DESFASO

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire si adrese
COMUNA TEISANI
Cod de identificare fiscala: 2845532; Adresa: Strada Teisani, Nr. 517; Localitatea: Teisani; Cod NUTS: RO316 Prahova; Cod postal: 107595;
Tara: Romania; Persoana de contact: -Telefon: +40 244288207; Fax: +40 244288572; E-mail: primaria.teisani@yahoo.com; Adresa internet:
(URL) www.anap.gov.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: -

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
proiectare și execuție lucrări CONSOLIDARE SI REFACERE DRUM COMUNAL DC17 SI CONSOLIDARE VERSANT, ZONA KM 6+000,
SATUL BUGHEA DE SUS, CA URMAREA UNEI ALUNECĂRI DE TEREN A VERSANTULUI PE CARE SE DESFASO
Numar referinta: -

II.1.2) Cod CPV principal
45233120-6 Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului
Lucrari

II.1.4) Descrierea succinta
Lucrările care au facut obiectul expertizei tehnice sunt amplasate in comuna Teisani, satul: Bughea de Sus, Comuna Teisani
judeţul Prahova. Se are in vedere expertizarea pentru punerea in siguranţa a drumurilor:
- In satul Bughea de Sus: DC 17
Pe traseul drumului comunal DC 17 Bughea de Jos, în zona km. 6+000 din jud. Prahova, a fost declanşată o alunecare de teren care
pune în pericol buna funcţionare a lui. Pentru determinarea cauzelor care au condus la deteriorarea drumului s-au executat cercetări
geotehnice concretizate printr-o cartare precum şi executarea unui foraj geotehnic la adâncimea de 10.00 m.
In satul Bughea de Sus, pe DC 17, fiind singura cale de acces către locuitorii din sat către centrul Comunei Teisani, se afla intr-o
avansata stare de degradare, drumul fiind la acest moment la nivel de pamant sau balast in amestec cu pamant, drum pe care s-a
produs o alunecare de teren a versantului de pe partea dreapta afectand strucura drumului pe o lungime de aproximativ 50m.

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

II.1.7) Valoarea totala a achizitiei
Valoare: 1514745,57
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Moneda: RON

Sectiunea II.2 Descriere
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 45233120-6 Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
Cod CPV suplimentar:
71200000-0 Servicii de arhitectura si servicii conexe (Rev.2)
71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO316 Prahova
Locul principal de executare:
teritoriul administrativ al comunei Teișaniteritoriul administrativ al comunei Teișani

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Valoarea totala estimata este în cuantum de 1.516.806,73 lei fără TVA, și este compusa din:
-proiect tehnic și detalii de execuție: 18.201,69 lei (1,2%)
-asistență tehnică din partea proiectantului: 7.584,04 lei (0,5%)
- cheltuieli pentru investiția de bază: 1.475.852,93 Lei (97,3%)
- Organizare de santier(cap.5.1.1) – 15.168,07 (1%)
Valoarea estimată a contractului ce urmeaza a fi atribuit NU CUPRINDE SUMA AFERENTA CHELTUIELILOR DIVERSE SI
NEPREVAZUTE precizată în bugetul proiectului (devizul general), acestea putând fi accesate, după caz, în funcție de necesități, prin
modificarea contractului, în condițiile prevăzute la art.221 din Lg. nr.98/2016 privind achizițiile publice.

II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

II.2.14) Informatii suplimentare
-

Sectiunea IV: Procedura
IV.1) Descriere
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara publicare prealabila

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

IV.2) Informatii administrative
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IV.2.1) Publicarea anterioara privind aceasta procedura
Numarul anuntului in JOUE:

IV.2.8) Informatii privind incetarea sistemului dinamic de achizitii
Anuntul implica incetarea sistemului dinamic de achizitii publicat in anuntul de participare de mai sus: Nu

IV.2.9) Informatii privind incetarea unei invitatii la o procedura concurentiala de ofertare sub forma unui
anunt orientativ periodic
Entitatea contractanta nu va atribui niciun alt contract pe baza anuntului orientativ periodic mentionat mai sus: Nu

Sectiunea V: Atribuirea contractului
Se atribuie un contract/un lot: Da

V.2) Atribuirea contractului
proiectare și execuție lucrări CONSOLIDARE SI REFACERE DRUM COMUNAL DC17 SI CONSOLIDARE VERSANT,
ZONA KM 6+000, SATUL BUGHEA DE SUS, CA URMAREA UNEI ALUNECĂRI DE TEREN A VERSANTULUI PE
CARE SE DESFASO
V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
4251 / 18.10.2018

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: 0
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu

V.2.3) Numele si adresa contractantului
RONI CIVIL INTEROUTE SRL
Cod de identificare fiscala: RO 32898822; Adresa: Strada REPUBLICII, Nr. 13; Localitatea: Baicoi; Cod NUTS: RO316 Prahova; Cod
postal: 105200; Tara: Romania; Telefon: +40 0753059918; Fax: -E-mail: sc_roni_srl@yahoo.com; Adresa internet: (URL) -Contractul
este un IMM Nu

V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 1516806,73
Valoarea totala a contractului/lotului: 1514745,57
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;
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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
01.11.2018
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Anexa D1 - Achizitii publice generale
Justificarea atribuirii contractului fara publicare prealabila a unei
invitatii la o procedura concurentiala de ofertare in Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene
Directiva 2014/24/UE

1. Justificarea alegerii procedurii negociate fara publicare prealabila a unei invitatii la o procedura concurentiala de
ofertare in conformitate cu articolul 32 din Directiva 2014/24/UE
• Nicio oferta sau nicio oferta/cerere de participare adecvata ca raspuns la
• Extrema urgenta determinata de evenimente care nu puteau fi prevazute de catre autoritatea contractanta si în conformitate cu
conditiile stricte prevazute de directiva

3. Explicatie
Prin expertiza realizată și concluziile ISU s-a impus luarea măsurilor urgente în vederea evitării alunecărilor continue.

Anunt publicat: [CAN1007070/01.11.2018]
Generat la: 01.11.2018 09:27

Pagina 5

