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  Anunt de atribuire numarul 188051/18.04.2018

 Inapoi

INFORMATII ANUNT DE PARTICIPARE ASOCIAT
Numar anunt: 179538 / 05.10.2017
Denumire
contract:

Elaborarea documentatiilor tehnico-economice, faza DALI+PT pentru Modernizarea transportului
public electric si amenajarea infrastructurii de transport nemotorizat în mun. Resita

 
Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

 
Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)  DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:

MUNICIPIUL RESITA
Adresa postala:  P-TA 1 DECEMBRIE 1918 , NR 1A , Localitatea:  Resita , Cod postal:  320084 , 
Romania , Punct(e) de contact:  ONCIA SIMION , Tel.  +40 255216132 , Email: 
achizitii@primariaresita.ro , Fax:  +40 255255000 , Adresa internet (URL):  www.primariaresita.ro ,
Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro

I.2)  TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE
Nu

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)  DESCRIERE
II.1.1)  Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta

Elaborarea documentatiilor tehnico-economice, faza DALI+PT pentru Modernizarea transportului public
electric si amenajarea infrastructurii de transport nemotorizat în mun. Resita

II.1.2)  Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a
serviciilor
Servicii
16 - Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Locul principal de prestare: MUNICIPIUL RESITA
Codul NUTS: RO422 - Caras-Severin

II.1.3)  Anuntul implica

II.1.4)  Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia de proiectare (DALI+PT) pentru „Modernizarea transportului public electric si amenajarea
infrastructurii de transport nemotorizat în municipiul Resita. Faza 1 valoare estimata 565.000 lei cuprinde
urmatoarele documentatii: •Studiu geotehnic •Studii topografice vizate de catre Oficiul de Cadastru si
Publicitate Imobiliara •Expertizarea retelelor care nu au facut obiectul expertizei (retele telefonie,
telecomunicatii speciale etc.), daca va fi cazul. •Raportul de audit energetic inclusiv fisa de analiza termica si
energetica a cladirilor, respectiv certificatul de performanta energetica (pentru fiecare componenta în parte)
pentru cladirile din amplasamentul depoului de tramvaie •DALI conform HG 907/ 2016 privind etapele de
elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Documentatia de avizare a
lucrarilor de interventii va fi prezentata în cel putin doua faze preliminarii conform perioadei de întocmire
ofertate în vederea efectuarii de verificari partiale. •Devizul general întocmit conform HG 907/2016 se va
prezenta astfel: - Un deviz general pe tot amplasamentul, pornind de la Depoul de tramvaie si linia cale care
se extinde pe strazile: str. Fagarasului, bd. Republicii, Calea Caransebesului, Calea Timisoarei, bd. Revolutia
din Decembrie, str. I. L. Caragiale, str. Libertatii, str. Traian Lalescu, str. Paul Iorgovici, P-ta Republicii, str.
Castanilor, str. Zimbrului - Doua devize generale distincte pe urmatoarele obiective: - Un deviz general care
cuprinde lucrarile de la Depoul de tramvaie si linia cale care se întinde pe str. Fagarasului, bd. Republicii,
Calea Caransebesului, Calea Timisoarei, bd. Revolutia din Decembrie, str. I. L. Caragiale, str. Libertatii, str.
Traian Lalescu, str. Paul Iorgovici, P-ta Republici - Un deviz general va cuprinde linia cale în continuarea
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strazii P-ta Republicii, str. Castanilor si str. Zimbrului - Un deviz general pentru materialul rulant propus Faza
2: valoare estimata 1.450.000 lei, cuprinde urmatoarele documentatii: •Proiect pentru autorizarea/desfiintarea
executarii lucrarilor •Proiect tehnic de executie, inclusiv sustinerea lui la verificatorii de proiect pe specialitati.
Proiect tehnic de executie va fi demarat dupa emiterea ordinului de începere transmis de Autoritatea
contractanta. •Documentatia pentru obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu •Proiectul de urmarire
privind comportarea în timp a constructiilor precum si documentatia privind post-utilizarea constructiilor,
conform Legii 10/ 1995 actualizata. •Participarea la întocmirea Cartii tehnice a constructiei si la Receptia la
terminarea lucrarilor. Faza 3 valoare estimata 340.000 lei, cuprinde asistenta tehnica din partea proiectantului
pe durata executiei lucrarilor.

II.1.5)  Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322500-6 - Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
71319000-7 - Servicii de expertiza (Rev.2)
71332000-4 - Servicii de inginerie geotehnica (Rev.2)
71351810-4 - Servicii de topografie (Rev.2)
71356200-0 - Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)

II.1.6)  Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.2)  VALOAREA TOTALA FINALA A CONTRACTULUI (CONTRACTELOR)
II.2.1)  Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor

2,256,179.28 RON    
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)  TIPUL PROCEDURII
IV.1.1)  Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2)  CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1)  Criterii de atribuire

Cel mai bun raport calitate-pret
    - criteriile mentionate in continuare
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la
negociere sau in documentul descriptiv

IV.2.2)  S-a organizat o licitatie electronica
Nu

IV.3)  INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.3.1)  Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)  Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2017/S193-397189 din 07.10.2017

SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 33057    Denumirea: Elaborarea documentatiilor tehnico-economice, faza DALI+PT pentru

modernizarea transp. electrici
V.1)  DATA ATRIBUIRII CONTRACTULUI    16.04.2018
V.2)  NUMARUL DE OFERTE PRIMITE    1
  NUMARUL DE OFERTE ADMISIBILE    1
V.3)  NUMELE SI ADRESA OPERATORULUI ECONOMIC CARUIA I-A FOST ATRIBUIT CONTRACTUL

SC F.I.P. Consulting SRL
Adresa postala:  Calea Slanicului, nr 63, Onesti, Jud Bacau , Localitatea:  Onesti , Cod postal: 
601110 , Romania , Tel.  +40 729080137 , Email:  andronicradu@gmail.com

V.4)  INFORMATII PRIVIND VALOAREA CONTRACTULUI
ESTIMAREA INITIALA A VALORII CONTRACTULUI
Valoarea: 2355000.00     Moneda: RON    Fara TVA
VALOAREA TOTALA FINALA A CONTRACTULUI
Valoarea: 2256179.28     Moneda: RON    Fara TVA

V.5)  CONTRACTUL AR PUTEA FI SUBCONTRACTAT
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Nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1)  CONTRACTUL DE FATA ESTE LEGAT DE UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI
COMUNITARE
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara
4 Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile a Programului Operational Regional 2014-2020, Obiectivul specific
4.1 “Reducerea emisiilor de carbon în municipiile resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de
mobilitate urbana durabila” si Bugetul local

VI.2)  ALTE INFORMATII
Descrierea criteriului : 2 Experienta expertilor-cheie din prezenta fisa de date capitolul IV.2) CRITERII DE
ATRIBUIRE IV.2.1) Criterii de atribuire Cel mai bun raport calitate-pret 1 - Sef de proiect-Experienta
profesionala specifica în pozitia de Manager Proiect (si/sau Director Proiect si/sau Coordonator Proiect si/sau
Adjunct Director Proiect si/sau Adjunct Manager Proiect si/sau Adjunct Coordonator Proiect) în cadrul unor
contracte pentru elaborarea a n studii tehnico-economice (studiu de fezabilitate sau echivalent) privind
constructia (inclusiv reabilitare si / sau extindere) de infrastructura de transport public urban ce include
sectiuni de tramvai (alte moduri de transport urban pe sina vor fi luate în considerare: metrou, metrou usor,
cale ferata urbana). Elaborarea strict a Proiectelor Tehnice / Proiectelor Generale (preliminare) nu este
considerata ca fiind experienta relevanta, cu exceptia cazului în care au constituit parti reprezentative ale
unor Studii de Fezabilitate; 2 – Expert infrastructura tramvai-Implicarea ca Expert Cheie în pregatirea /
implementarea a n proiecte privind constructia / extinderea / modernizarea / reparatia capitala a infrastructurii
de tramvai; 3 – Expert transport nemotorizat-Implicarea ca Expert Cheie în pregatirea / implementarea a n
proiecte privind constructia / extinderea / modernizarea / reparatia capitala a infrastructurii de transport
nemotorizat (zone pietonale, piste de biciclete, proiecte integrate de infrastructura urbana cu o componenta
semnificativa privind transportul nemotorizat); 4 - Inginer cai ferate, drumuri si poduri-Implicarea ca Expert
Cheie în elaborarea a n proiecte tehnice pentru constructia (inclusiv reabilitare si / sau extindere) de proiecte
de transport urban cu o componenta de tramvai; 5 – Analist / planificator de transport urban-Implicarea ca
Expert Cheie în planificarea si modelarea transportului public pentru n studii tehnico-economice (studiu de
fezabilitate sau similar) pentru un proiect de infrastructura de transport public urban care necesita un model
urban de transport multi-modal pentru estimarea cererii si impactului. Pentru ca autoritatea cintractanta sa
poata aplica factorul de evaluare ofertanii vor completa Formularul-ASPECTE TEHNICE OFERTATE
SUPLIMENTAR FATA DE CERINTELE MINIME ALE DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE din sectiunea
Formulare a documentatiei de atribuire. Solicitarile de clarificari se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la
Sectiunea ”Întrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la
acestea vor fi publicate în SEAP la Sectiunea ”Documentatie si Clarificari” din cadrul anuntului de participare,
pe site-ul www.e-licitatie.ro. In scopul verificarii DUAE, a conformitatii propunerii tehnice cu cerintele caietului
de sarcini, în scopul verificarii propunerii financiare sau a documentelor de calificare, autoritatea contractanta
solicita prezentarea anumitor documente, acestea trebuie transmise în SEAP în format electronic si semnate
cu semnatura electronica extinsa. În perioada de evaluare, ofertantii vor urmari solicitarile de clarificari în
cadrul directorului „Întrebari” si vor raspunde prin completarea spatiului creat, respectiv prin atasarea
documentelor solicitate. Comunicarea rezultatului procedurii de atribuire va fi realizata in SEAP si prin
utilizarea uneia din urmatoarele modalitati de comunicare: fax/mail. Pentru a respecta prevederile art. 20 alin.
(6) din H.G. nr. 395/2016, DUAE se poate accesa la urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/espd/filter. Ofertele care nu sunt însotite de DUAE vor fi respinse ca inacceptabile în conformitate
cu prevederile art. 137 alin. (2) lit. b. din HG nr. 395/2016.

VI.3)  CAI DE ATAC
VI.3.1)  Organismul competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal: 
030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40
218900745 , Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere

VI.3.2)  Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.3.3)  Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Generala Juridica, Administratie Publica Locala si Executari Silite
Adresa postala:  Piata 1 Decembrie 1918, nr. 1A , Localitatea:  Resita , Cod postal:  : 320084 , Romania
, Tel.  +40 255215314 , Email:  juridic@primariaresita.ro , Fax:  +40 255255000

VI.4)  DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT
17.04.2018 10:37
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Inapoi  Anunt de participare


