Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Reabilitare accese si platforme la ecluza Cernavoda

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
Reabilitare accese si platforme la ecluza Cernavoda
Numar referinta: nr.1

II.1.2) Cod CPV principal
45233140-2 Lucrari de drumuri (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului
Lucrari

II.1.4) Descrierea succinta
ETAPA I: Proiectare:
a) Expertiza Tehnica a obiectivului existent;
b) Studiul/planul Topografic – vizat OCPI;
c) Studiul Geotehnic;
d) Documentatia pentru obtinerea Certificatului de Urbanism (DTCU);
e) Documentatia pentru obtinerea Avizelor/Acordurilor specificate in C.U. (DTAA);
f) Documentatia pentru obtinerea Autorizatiei de Construire (DTAC – PAC);
g) Proiectul Tehnic (PT+CS+DDE);
h) Obtinere Autorizatie Construire;
ETAPA II – EXECUTIE LUCRARI
Lungimea totala a acceselor si platformelor reabilitate (care se vor asfalta) = 1,026 Km cu o suprafat totala de 7.699,6 mp (inclusiv
parcarea si platformele);
Se vor monta pe ambele parti borduri prefabricate 20x25 cm pe fundatie de beton C30/37 de minim 15 cm grosime.
Rigolele existente din dale prefabricate se vor reabilita -519 ml.
Se vor executa rigole noi – 295 ml ;
Se vor monta separatoare de hidrocarburi;
In profil transversal accesele/drumurile si platformele vor avea panta unica 2.5% spre rigolele din prefabricate de beton;
Sistem rutier va fi suplu : mixturi asfaltice (conf. caiet sarcini);
Traseul carosabilului in plan il va urmari pe cel existent.
Dupa obtinerea Autorizatiei de Construire se vor executa lucrarile conform Proiectului Tehnic (PT+CS+DDE) elaborat in ETAPA 1 si
avizat in CTE A.C.N. S.A.
Nota : Toate diligentele si taxele/platile aferente obtinerii avizelor/acordurilor si Autorizatiei de Construire cad in sarcina si pe
cheltuiala Antreprenorului/Executantului
1. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 6 zile
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2. Entitatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări cu 3 zile inainte de data limită de depunere a ofertelor.
3. Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul limita
stabilit .
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: Nu

II.1.7) Valoarea totala a achizitiei
Valoare: 1500000
Moneda: RON

Sectiunea II.2 Descriere
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 45233140-2 Lucrari de drumuri (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare:
Ecluza CernavodaEcluza Cernavoda

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Conform caietului de sarcini nr. 7/14.07.2020

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
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
REABILITARE ACCESE SI PLATFORME LA ECLUZA CERNAVODA
V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
1590 / 15.01.2021

V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 3
Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 3
Numarul de oferte primite de la ofertanti din alte state membre ale UE: 0
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Numarul de oferte primite de la ofertanti din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numarul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Da

V.2.3) Numele si adresa contractantului
ENERGO CONSTRUCT
Cod de identificare fiscala: RO 6110193; Adresa: Strada Telemac, doctor, Nr. 2; Localitatea: Focsani; Cod NUTS: RO226 Vrancea; Cod
postal: 620162; Tara: Romania; Telefon: +40 237223327; Fax: +40 237223327; E-mail: energoconstruct_94@yahoo.com; Adresa
internet: (URL) -Contractul este un IMM Nu
PROJECT-ANK UTIL S.R.L.
Cod de identificare fiscala: RO 32036169; Adresa: Strada UNIRII, Nr. 16; Localitatea: Cernavoda; Cod NUTS: RO223 Constanta; Cod
postal: ; Tara: Romania; Telefon: +40 765544506; Fax: -E-mail: dumitrescuanca87@gmail.com; secretariatprojectank@gmail.com;
Adresa internet: (URL) -Contractul este un IMM Da

V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 1650000
Valoarea totala a contractului/lotului: 1500000
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 care are pretul cel mai scazut .
Toate comunicarile intre ofertanti si entitatea contractanta se vor face exclusiv on-line;
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
-

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
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VI.4.7) Procedura verificata ANAP
Nu

VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.01.2021
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