
SERVICE PARC AUTO
 
 

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
SERVICE PARC AUTO
Numar referinta: 1.

 
II.1.2) Cod CPV principal
50110000-9 Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Servicii

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Serviciile care fac obiectul achizitiei sunt :
 
a) Revizia tehnica periodica la numarul de kilometri efectuati ;  aceste revizii se vor efectua la un rulaj cuprins intre 15.000 km –
20.000 km, conform tabele din caietul de sarcini in functie de model si avand in vedere recomandarile producatorului .
b) Revizia tehnica anuala ;cu aceasta ocazie se efectueaza si lucrarile de pregatire ale autovehiculelor pentru anotimpul rece, de
asemenea, verificarea si atestarea starii tehnice a acestora (ITP); reviziile anuale corespund unui rulaj de cca. 45.000- 60.000 km/
autovehicul .
c) Reparatiile accidentale- daca achizitorul constata o functionare anormala a vreunui autoturism, autoutilitara, autospeciala sau
utilaj,  intre reviziile tehnice periodice si cea anuala, va instiinta unitatea service si se va stabili de comun acord o data pentru
aducerea autovehiculului la atelier pentru constatare si efectuarea reparatiilor necesare.
d)Tractari auto.
 
Achizitia se desfasoara pe loturi :
 
Lotul nr.1 - Autovehicule marca FORD - 26 buc
Lotul nr.2 - Autovehicule marca AUDI, VOLKSWAGEN, DACIA si MERCEDES - 8 buc
Lotul nr.3 - Buldoexcavator -1 buc
Lotul nr.4 - AUTOMECANICA ROMAN -1 buc
 
Valoarea totala estimata: 220 000 lei, fara TVA  din care :
valoare estimata Lot 1      130.000   lei, fara TVA
valoare estimata Lot 2      70.000   lei, fara TVA
valoare estimata  Lot 3      10.000   lei, fara TVA
valoare estimata Lot 4      10.000   lei, fara TVA
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Toate piesele de schimb si materialele utilizate pentru efectuarea reviziilor tehnice, precum si a reparatiilor vor fi asigurate de catre
prestator si achitate de catre achizitor din fondurile prevazute pentru lotul respectiv .
 
Nota: Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informaţii suplimentare în legătură cu documentaţia
de atribuire.
 
 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: 12 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 clarficari/informatiilor
suplimentare in măsura în care solicitările de clarificări sau informaţii suplimentare au fost adresate în termenul prevăzut în anunţul
de participare simplificat : 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
 
4. La solicitarile adresate dupa acest termen limita stabilit, entitatea contractanta nu va raspunde.

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

 
II.1.7) Valoarea totala a achizitiei
Valoare: 219700
Moneda: RON

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.1) Titlu 
3 LOT nr.3 BULDOEXCAVATOR -1BUC

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 50110000-9 Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare: 
SEDIUL PRESTATORULUISEDIUL PRESTATORULUI

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Conform Caiet de Sarcini nr.20293/09.11.2020

 
II.2.1) Titlu 
4 LOT nr.4 AUTOMECANICA -1BUC

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 50110000-9 Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare: 
SEDIUL PRESTATORULUISEDIUL PRESTATORULUI

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Conform Caiet de Sarcini nr.20293/09.11.2020
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II.2.1) Titlu 
1 LOT nr. 1. AUTOVEHICULE MARCA FORD- 26 BUC

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 50110000-9 Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: 71631200-2 Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare: 
SEDIUL PRESTATORULUISEDIUL PRESTATORULUI

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Conform Caiet de Sarcini nr.20293/09.11.2020

 
II.2.1) Titlu 
2 LOT nr. 2. Autovehicule marca AUDI,VOLKSWAGEN,DACIA,SKODA si MERCEDES - 8 buc

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 50110000-9 Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: 71631200-2 Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare: 
SEDIUL PRESTATORULUISEDIUL PRESTATORULUI

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Conform Caiet de Sarcini nr.20293/09.11.2020

 

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

 
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
 

Contract SERVICE PARC AUTO
V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
1595;1597:1598 / 19.03.2021
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V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 6
Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 6
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: 6
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
S.C. ANDROMEDA SERV SRL S.R.L. 
Cod de identificare fiscala:  12796283;  Adresa:  Strada:  DN897/A903/22/2,4,6,  nr.  897,  Sector:  -,  Judet:  Constanta,  Localitate:
Constanta, Cod postal: -; Localitatea: Constanta; Cod NUTS: RO223 Constanţa; Cod postal: ; Tara: Romania; Telefon: +40 241661633;
Fax: +40 241508352; E-mail: conta@andromedaserv-ct.ro; Adresa internet: (URL) www.acn.ro; Contractul este un IMM Da

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 150000
Valoarea totala a contractului/lotului: 149900
Moneda: RON

 
V.2.5) Informatii privind subcontractarea
Este probabil sa se recurga la subcontractarea contractului: Nu

 
Contract SERVICE PARC AUTO

V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
1596 / 19.03.2021

 
V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 2
Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 2
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: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
MANCAR MOTORS SRL 
Cod de identificare fiscala: RO 14628413; Adresa: Strada , Nr. ; Localitatea: Constanta; Cod NUTS: RO223 Constanta; Cod postal:
900001;  Tara:  Romania;  Telefon:  +40  0722273336;  Fax:  -E-mail:  ofiice@mancarmotors.ro;  Adresa  internet:  (URL)
http://www.mancarmotors.ro/; Contractul este un IMM Da

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 70000
Valoarea totala a contractului/lotului: 69800
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
              Înainte de atribuirea contractului sectorial, entitatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea
criteriului de atribuire, să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare ,
în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE ;
 
Modul de departajare al ofertelor : În cazul în care comisia de evaluare constată că au fost depuse/introduse în SEAP mai mult de două
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oferte admisibile cu prețuri egale , entitatea contractantă va solicita depunerea unor noi propuneri financiare îmbunătățite ;
 

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, cu modificari si completari ulterioare .

 
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; Localitatea: Agigea; Cod postal: 907015; Tara: Romania; Telefon: -Fax: +40 241737711; 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
22.03.2021
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