Anunt de atribuire numarul 160925/20.08.2015

Inapoi

INFORMATII ANUNT DE PARTICIPARE ASOCIAT
Numar anunt:

158921 / 21.04.2015

Denumire
contract:

Proiectare si executie pentru drumurile de acces si asigurarea utilitatilor pentru Centrul de management al deseurilor
Remetea, statiile de transfer, centrele de colectare Miercurea Ciuc si Corund ,centrele de colectare selectiva Gheorgheni,
Balan, Toplita, Cristuru Secuiesc si Vlahita precum si ecologizarea a doua depozite neconforme (Baile Tusnad si Vlahita)
din cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deseurilor în judetul Harghita”

Planuri anuale de achizitii publice
An

Denumire plan

Denumire detaliu plan

Tip legislatie: OUG nr.34/2006

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)

DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:
JUDETUL HARGHITA
Adresa postala: Piata Libertatii Nr. 5 , Localitatea: Miercurea-Ciuc , Cod postal: 530140 , Romania , Punct(e) de
contact: Compartiment de achizitii publice , Tel. +40 266207720 , Email: achizitiipublice@judetulharghita.ro , Fax: +40
266207725 , Adresa internet (URL): www.judetulharghita.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)
II.1.1)

DESCRIERE
Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Proiectare si executie pentru drumurile de acces si asigurarea utilitatilor pentru Centrul de management al deseurilor Remetea, statiile
de transfer, centrele de colectare Miercurea Ciuc si Corund ,centrele de colectare selectiva Gheorgheni, Balan, Toplita, Cristuru
Secuiesc si Vlahita precum si ecologizarea a doua depozite neconforme (Baile Tusnad si Vlahita) din cadrul proiectului „Sistem de
management integrat al deseurilor în judetul Harghita”

II.1.2)

Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Judetul Harghita
Codul NUTS: RO124 - Harghita

II.1.3)

Anuntul implica

II.1.4)

Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
PROIECTARE SI EXECUTIE PENTRU ECOLOGIZAREA A 2 DEPOZITE DE DESEURI NECONF.CLASA B. Lucrari de ecol./transport
a depozitelor neconf.clasa b urbane existente sunt urmatoarele: -Ecol. depozitului de deseuri neconf. al orasului Vlahita (supraf. ocupata
de deseuri este de cca. 11.755 mp); -Ecol. depozitului de deseuri neconf. al orasului Baile Tusnad ( supraf. ocupata de deseuri este de
cca. 10.154 mp) Lucrarile presupun urmatoarele: -nivel. cu utilaj. terasiere terenului unde au fost depuse deseurile astfel incat sa se
asigure o panta generala a terenului pentru a impiedica baltirea apelor de precipitatii. -acoperirea fostului amplasament al depozitului cu
un strat de pamant vegetal, curat, cu grosimea de minimum 30cm. Eventualele concavitati izolate rezultate dupa excavarea deseurilor si
a pamantului infestat vor fi umplute cu pamant vegetal curat. -Dupa asternerea stratului de pamant vegetal se va proceda la inierbarea

suprafetei cu ierburi perene. -evacuarea apelor pluviale -Monitorizarea post ecologizare PROIECTARE SI EXECUTIE DE LUCRARI
PENTRU: REALIZAREA DRUMURILOR DE ACCES LA BALAN, CRISTURU SECUIESC, REMETEA, TOPLITA, VLAHITA respectiv
realizarea de bransamentelor de utilitati la centrele BALAN, CRISTURU SECUIESC, REMETEA, TOPLITA, VLAHITA, MIERCUREA
CIUC, CORUND din cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deseurilor în judetul Harghita” dupa cum urmeaza: proiectarea si construirea drumurilor de acces la statiile de transfer în localitatile Balan, Cristuru Secuiesc, Remetea, Toplita si Vlahita. proiectarea si construirea bransamentele la retelele utilitare pentru urmatoarele locatii: statiile de transfer de la Miercurea Ciuc si
Corund, centrele de colectare de la Balan, Gheorghieni, Miercurea Ciuc, Corund, Toplita, Cristuru Secuiesc si Centrul pentru
Managementul Integrat al Deseurilor de la Remetea. Lucrari presupun urmatoarele: Drum asfaltatat sau Drum piatra sparta Scurgerea
apelor pluv. Pentru realizarea scurgerii apelor pluviale se vor prevedea în proiectul tehnic santuri de pamânt si podete tubulare pentru
descarcarea apelor în afluentii locali. Semnalizare rutiera. În cadrul proiectului tehnic se vor prevedea marcaje oriz. si indicatoare de
circulatie pentru desfasurarea în siguranta a traficului. ? Bransamente la retele utilitare. În cadrul PT se vor prevedea retele de racordare
la utilitatile publice (canalizare, apa curenta, electricitate, telecomunicatii), pâna la limita incintelor. Proiectarea include si documentatiile
pentru obtinerea CU , a avizelor si acordurilor solicitate prin CU, precum si a doc.tehnice pentru obtinerea Autorizatiei de Construire
(DTAC). Val.estim.a contractului:12.420.412,93 lei fara TVA= 11.561.893,93 lei (investitia de baza + proiectare+ verificare proiect +
documentatii avize si acorduri si taxe aferente) + 280.424,3 lei (organizare de santier) + 578.094,7 lei(diverse si neprevazute, echivalent
a 5 % din investitia de baza si cheltuielile de proiectare).
II.1.5)

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
45112500-0 - Lucrari de terasament (Rev.2)
45231000-5 - Lucrari de constructii de conducte, de linii de comunicatii si electrice (Rev.2)
45233226-9 - Lucrari de constructii de drumuri de acces (Rev.2)
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)

II.1.6)

Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.2)
II.2.1)

VALOAREA TOTALA FINALA A CONTRACTULUI (CONTRACTELOR)
Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
12,209,667 RON

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)
IV.1.1)

TIPUL PROCEDURII
Tipul procedurii
Licitatie deschisa

IV.2)
IV.2.1)

CRITERII DE ATRIBUIRE
Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2)

S-a organizat o licitatie electronica
Da

IV.3)
IV.3.1)
IV.3.2)

INFORMATII ADMINISTRATIVE
Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu

SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 19012

Denumirea: Proi.?i ex.pt.drumurile de acces si asig.utilitatilor pt.Centrul de management al de?eurilor Remetea

V.1)

DATA ATRIBUIRII CONTRACTULUI 19.08.2015

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
NILITEN INFRAESTRUCTURAS SRL
Adresa postala: CALEA FLOREASCA 39 ET 2 SECTOR 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 014453 , Romania , Tel. +40
212308210 , Email: alinazaporojan@niliten.com , Fax: +40 213131661

V.4)

INFORMATII PRIVIND VALOAREA CONTRACTULUI
VALOAREA TOTALA FINALA A CONTRACTULUI
Valoarea: 12209667.00

V.5)

Moneda: RON

Fara TVA

CONTRACTUL AR PUTEA FI SUBCONTRACTAT
Nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)

CONTRACTUL DE FATA ESTE LEGAT DE UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE
Nu

VI.2)

ALTE INFORMATII
Durata contractului 32 luni de la data emiterii ordinului de începere a contractului (8 luni perioada de executie, dar nu mai tarziu de
30.06.2016, la care se adauga perioada de notificare a defectelor de 24 de luni). În cazul în care se constata ca ofertele clasate pe
primul loc au preturi egale Autoritatea contractanta va solicita in plic inchis pret nou. Pentru vizualizarea documenta?iei de atribuire
încarcate în SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fi?ierelor semnate electronic (acest program fiind
disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica). La nivelul propunerii financiare, fiecare operator economic va
cuprinde, ca element constitutiv ?i distinct al acesteia, valoarea rezultata în urma aplicarii procentului de diverse ?i neprevazute, la
valoarea propunerii financiare constituite/depuse (fara diverse ?i neprevazute), asa cum a fost specificat .Compararea ofertelor se va
face dupa pretul total fara TVA.

VI.3)
VI.3.1)

CAI DE ATAC
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
Consiliul Judetean Harghita
Adresa postala: Piata Libertatii nr. 5 , Localitatea: Miercurea CIUC , Cod postal: 530140 , Romania , Tel. +40
266207720 , Email: achizitiipublice@judetulharghita.ro , Fax: +40 266207725 , Adresa internet (URL): www.judetulharghita.ro

VI.4)

DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT
20.08.2015 09:46

