
SERVICII DE MENTENANŢĂ PENTRU SISTEMUL DE
GOSPODĂRIRE CALITATIVĂ A APEI DIN CANALELE

NAVIGABILE
 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE SA CONSTANTA 
Cod de identificare fiscala: RO 11087755; Adresa: Strada: Ecluzei , nr. 1; Localitatea: Agigea; Cod NUTS: RO223 Constanta; Cod postal:
907015; Tara: Romania; Persoana de contact: Camelia Sirbu; Telefon: +40 241702728; Fax: +40 241737711; E-mail: achizitii@acn.ro;
Adresa internet: (URL) www.acn.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.6) Activitate principala
Activitati portuare

 

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu
SERVICII DE MENTENANŢĂ PENTRU SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE CALITATIVĂ A APEI DIN CANALELE NAVIGABILE
Numar referinta: 1.

 
II.1.2) Cod CPV principal
50430000-8 Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de precizie (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Servicii

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Servicii  pentru efectuarea activităţilor de mentenanţă cu asigurarea consumabilelor/pieselor de schimb ,conform
prevederilor manualelor de exploatare şi mentenanţă precum şi a documentaţiei As-Built a proiectului „Modernizarea sistemului de
gospodărire calitativă a apei din canalele navigabile prin montarea de stații automate de monitorizare a calităţii apei”.
Se vor  face intervenții tehnice lunare planificate în conformitate cu prevederile Planului de Mentenanța anexa 3 la prezentul caiet
de sarcini, pe o durată de 12 luni.
Intervenția accidentala va înlocui intervenția tehnica lunară
 
1.   Termenul limita pana la care orice operator economic  interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in
legatura cu documentatia de atribuire:  6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
2.   Termenul limita in care entitatea  contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor
suplimentare in măsura în care solicitările de clarificări sau informaţii suplimentare au fost adresate în termenul prevăzut în anunţul
de participare : 3 zile  inainte de data limita de depunere a ofertelor.
3.   Entitatatea  contractantă menţionează că va răspunde la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la
termenul limită stabilit in Anuntul de participare simplificat.

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

 
II.1.7) Valoarea totala a achizitiei
Valoare: 419960,62
Moneda: RON
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Sectiunea II.2 Descriere
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 50430000-8 Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de precizie (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare: 
locatii conform caiet sarcinilocatii conform caiet sarcini

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
In conformitate cu Planul de mentenanta anexa la Caietul de Sarcini .

 

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
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

 

Sectiunea V: Atribuirea contractului
 

Se atribuie un contract/un lot: Da
 

V.2) Atribuirea contractului
 

SERVICII DE MENTENANTA PENTRU SISTEMUL DE GOSPODARIRE CALITATIVA A APEI DIN CANALELE
NAVIGABILE

V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
1567 / 02.12.2020

 
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: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
HACH LANGE 
Cod de identificare fiscala: RO 17610720; Adresa: Strada Delea Vechea, Nr. 24, Sector: 2; Localitatea: Bucuresti; Cod NUTS: RO321
Bucuresti; Cod postal: ; Tara: Romania; Telefon: +40 212053003; Fax: +40 212053017; E-mail: info-ro@hach.com; Adresa internet:
(URL) www.ro.hach.com; Contractul este un IMM Nu

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
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Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 420000
Valoarea totala a contractului/lotului: 419960,62
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
              In cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, departajarea se va face prin solicitarea de noi propuneri
financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu pretul cel mai scazut .
Conform art. 205 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, Entitatea contractantă poate solicita candidaţilor/ofertanţilor să depună toate sau o parte
dintre documentele justificative ca dovadă a informaţiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfăşurării unei proceduri de
atribuire, dacă acest lucru este necesar pentru a asigura desfăşurarea corespunzătoare a procedurii.

 
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 Lege nr.101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor
sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE SA Adresa:str.Ecluzei nr.1, Localitate:Agigea, Cod Postal:907015, 
Adresa: str. Ecluzei nr.1; Localitatea: Agigea; Cod postal: 907015; Tara: Romania; Telefon: -Fax: -E-mail: -Adresa internet: (URL)
www.acn.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
14.12.2020
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