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DETALII

PUBLICAT

SECTIUNEA I

DETALII

Anunt de participare simplificat:
SCN1053363 / 17-09-2019
Anunt cu transmitere la JOUE:
Nu
PLAN DE ACHIZITII

1) Nume plan: 2) Detaliul de plan: 3) Valoare alocata la detaliul plan: SECTIUNEA I: AUTORITATEA/ENTITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumire si adrese

Apavital SA Iasi
Cod de identitate fiscala1959768,
Adresa:Strada: Costăchescu Mihai, nr. 6,

SECTIUNEA II

SECTIUNE

Localitate:Iasi,
Cod NUTSRO213 Iasi,
Cod Postal:700495,
Tara:Romania,
E-mail:andrei.diaconu@apavital.ro,
Telefon:+40 372329202,
Fax:+40 232205230,
Persoana de contactAndrei Diaconu,
Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL)www.apavital.ro.
Adresa profilului cumparatorului (URL)www.e-licitatie.ro,

I.2) Achizitie comuna
Contractul implica o achizitie comunaNu .
Contractul este atribuit de un organism central de achizitieNu .

I.6) Activitate principala
Apă.
SECTIUNEA II: OBIECT

II.1) Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu:
REABILITAREA REZERVORULUI 5000 MC – MIROSLAVA, JUDETUL IASI - NCS 2
Numar de referinta:
1959768_2019_PAAPD1076319
II.1.2) Cod CPV principal:

45232154-6 Lucrari de constructii de rezervoare ridicate de apa potabila (Rev.2)
II.1.3) Tipul contractului
Tipul contractului: Lucrari
II.1.4) Descriere succinta:
Lucrări suplimentare la obiectivul REABILITAREA REZERVORULUI 5000 MC – MIROSLAVA, JUDETUL
IASI, conform dispozițiilor de șantier nr.2 si 3. Acestea constau in: - aplicarea unei termoizolatii din
spuma poliuretanica - instalaţii hidraulice din inox în camera vanelor, rezervor, etc. - echiparea
instalatiilor hidraulice cu traductori de nivel si realizare instalatii de iluminat interior rezervor.
Ofertantul castigator va derula lucrarile de executie in paralel cu contractantul existent. Valoare
estimată este 721.266,14 Lei fără TVA din care organizare de santier 24.390,64 Lei fara TVA,
reprezentând 3,5 % din C+M. NOTA: Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de
data limita de depunere a ofertelor/ candidaturilor este 6 zile. Entitatea contractanta va raspunde in
mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatiilor suplimentare în a 3-a zi inainte
de data limita de depunere a ofertelor.
II.1.6) Informatii privind loturile:
Contractul este impartit in loturiNu
II.1.7) Valoarea totala a achizitiei (fara TVA)
Sunteti de acord cu publicarea?Da
Valoare 720757.62 (Pentru informatii despre contractele individuale, a se utiliza sectiunea V. Valoarea
totala a achizitiei se completeaza automat pe masura ce se adauga contracte in sectiunea V.2)
Moneda: RON.

II.2) Descriere
II.2.2) Coduri CPV secundare:
Cod CPV principal:

45232154-6 Lucrari de constructii de rezervoare ridicate de apa potabila
(Rev.2)
Coduri CPV secundare:
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS
RO213 Iaşi
Locul principal de executare:
Iasi, com. Miroslava

II.2.4) Descrierea achizitiei publice:
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Se vor executa lucrări conform documentatiei tehnice atasate.
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:
Contract de achizitii publice
IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica
S-a organizat o licitatie electronicaNu
IV.1.8) Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)
Achizitia intra sub incidenta Acordului privind achizitiile publiceNu
SECTIUNEA V: ATRIBUIREA CONTRACTULUI

V.2) Atribuirea contractului
MONEDA
MONEDA:
RON

Moneda aleasa este aceeasi pentru toate contractele din anunt. Daca este utilizata alta moneda decat
leul, sistemul va calcula automat valoarea in lei a fiecarui contract in baza cursului de schimb introdus
la nivel de contract.
CONTRACTE
DENUMIRE CONTRACT
REABILITAREA REZERVORULUI 5000 MC MIROSLAVA – NCS2
NUMAR / DATA
191 / 25 oct. 2019
OFERTANT CASTIGATOR
EUROPARTENER S.R.L. / 12433148
VALOARE CONTRACT
720757.62 RON
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.3) Informatii suplimentare

Toate certificatele şi documentele emise în altă limbă decât româna vor fi însoțite de traducerea
autorizată a acestora în limba română. DEAU poate fi descărcat în vederea completării şi depunerii de
la adresele http://ec.europa.eu/tools/espd sau https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter.
În acest sens, se va consulta Ghidul de utilizare DEAU elaborat de ANAP disponibil la adresa
www.anap.gov.ro. Solicitările de clarificări ale potențialilor ofertanți se vor adresa în mod exclusiv în
SEAP la Secțiunea “Listă clarificări, notificări și decizii” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin
mijloace electronice. Răspunsurile vor fi publicate în SEAP la Secțiunea “Listă clarificări, notificări și
decizii” din cadrul anunțului de participare. Entitatea contractantă nu va da curs solicitărilor adresate
prin altă modalitate de comunicare decât cea stabilită în conformitate cu prevederile art. 78 alin (1) din
Legea nr. 99/2016. Comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificari precum și comunicările
aferente fiecărei etape de evaluare privind ofertele depuse, în SEAP la Secțiunea “Listă clarificări,
notificări și decizii”. Operatorii economici vor transmite răspunsurile la clarificări şi eventualele
documente solicitate pe parcursul evaluării ofertelor prin intermediul SEAP (Secțiunea “Listă clarificări,
notificări și decizii”), integral în secțiunea corespunzătoare respectivei solicitări, sub forma unuia sau a
mai multor documente fişiere distincte semnate electronic. În cazul în care se constată că ofertele
clasate pe primul loc au prețuri egale, în vederea departajării lor, entitatea contractantă prin
intermediul SEAP la Secțiunea “Listă clarificări, notificări și decizii” va solicita reofertarea, prin
prezentarea unei noi propuneri financiare. Noua propunere financiară va fi depusă doar în urma
solicitării entității contractante. Foarte important: Contractul poate fi modificat fără organizarea unei
noi proceduri de atribuire conform condiţiilor de revizuire prevăzute în anexa nr. 11 la modelul de
contract.

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,
Localitate:Bucuresti,
Cod Postal:030084,
Tara:Romania,
E-mail:office@cnsc.ro,
Telefon:+40 213104641,
Fax:+40 213104642 / +40 218900745,

Adresa (adrese) Internet: (daca este cazul)http://www.cnsc.ro.

VI.4.3) Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute in Legea nr. 101/2016.
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de
contestare
APAVITAL S.A. - Serviciul Juridic
Adresa:Mihai Costachescu 6,
Localitate:Iasi,
Cod Postal:700495,
Tara:Romania,
E-mail:claudia.agrici@apavital.ro,
Telefon:+40 232215410,
Fax:+40 232205230,
Adresa (adrese) Internet: (daca este cazul)www.apavital.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
28 oct. 2019

