Sistemul Electronic de Achizitii Publice

CLADIRE ARHIVA A.C.N. S.A.” Proiectare (inclusiv Studiu
de Fezabilitate si studii de teren) si Executie

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) https://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
CLADIRE ARHIVA A.C.N. S.A.” Proiectare (inclusiv Studiu de Fezabilitate si studii de teren) si Executie
Numar referinta: 11087755_2022_PAAPD1337322

II.1.2) Cod CPV principal
45210000-2 Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului
Lucrari

II.1.4) Descrierea succinta
I. PROIECTARE: a) StudiuTopografic vizat de OCPI; b) Studiu Geotehnic – vizat Af; c) Doc. teh. pentru obt. Certificatului de
Urbanism, eliberat in vederea obt. Autorizatiei de Construire (DTCU); d) Doc. teh. pentru obtinerea
Avizelelor/Acordurilor/Autorizatiilor si Studiilor solicitate prin Certif. de Urbanism sau de aut. pub, inclusiv avizul si/sau acordul de
mediu si dupa caz obt. avizului/acordului de Gospodarire a Apelor; e) STUDIU DE FEZABILITATE - conf. H.G. nr. 907/2016; f) PROIECT
TEHNIC DE EXECUŢIE (PT+CS+DE) cu respectarea continutului - conf. H.G. nr. 907/2016. (P.T. va acoperii toate exigentele in vigoare
cu privire la proiectarea si executia si autorizarea cladirilor de arhiva, inclusiv detectie, semnalizare si alarmare la incendiu si stingere
incendii).
P.T. va cuprinde: A) Doc. teh. pentru Avizarea construcţiilor noi ce cuprind şi încăperi de arhivă de către serviciile/birourile judeţene
ale Arhivelor Naţionale (jud. CTA); B) Doc. teh. pentru avizele unităţilor teritoriale ale IGSU şi Protecţiei Mediului (CTA) care au
asemenea atribuţii in privinta spatiilor de arhiva; Proiectul Tehnic va cuprinde Doc. pentru obţinerea avizului şi autorizaţiei de
securitate la incendiu. Piesele scrise şi desenate, inclusiv scenariul de securitate la incendiu şi referatele verificatorilor de proiecte
atestaţi trebuie să fie datate, semnate olograf şi ştampilate, pe fiecare pagină şi planşă, de către respectivii specialişti, potrivit
domeniului şi specialităţii pentru care sunt atestaţi. Scenariul de securitate la incendiu - se întocmeste de către proiectanţii și trebuie
să fie însuşite de către verificatori de proiecte atestaţi; se includ în doc. teh. ale construcţiilor şi se păstrează de către utilizatori investitori, proprietari, beneficiari, administratori etc., pe toată durata de existenţă a construcţiilor şi amenajărilor. g) P.T.pentru
autorizarea executării lucrărilor DTAC-PAC si POE; (inclusiv Cererea aferenta vizata de verificatorii de proiecte); h) Doc. teh. necesare
pentru obt. altor avize/acorduri/autorizatii (care nu au fost mentionate in prezenta doc.) solicitate de aut. pub., necesare realizarii,
receptionarii si punerii in functiune a Cladirii de arhiva A.C.N. S.A. (dupa caz);
ATENTIE: Benef. deleaga ANTREPRENORULUI (Proiectant si Executant) sarcinile care decurg conform legii pentru a face toate
diligentele (inclusiv plata taxelor aferente – incluse in oferta financiara) pentru a obtine in numele Benef. (pe cheltuiala prestatorului)
a urmatoarelor:
- Viza OCPI la StudiuTopografic (dupa caz introducerea docum. cadastrale aferente in Sistemul Integrat de Cadastru si Publicitate
Imobiliară e-Terra); - Certificatul de Urbanism – pentru executie lucrari; - Avizele/Acordurile/Autorizatiile si Studiile solicitate prin
Certificatul de Urbanism sau de aut. pub., inclusiv avizul si/sau acordul de mediu si dupa caz obt. avizului/acordului de Gospodarire
a Apelor; - Avizele de la serviciile/birourile judeţene ale Arhivelor Naţionale (jud. CTA) si avizele unităţilor teritoriale ale IGSU şi
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Protecţiei Mediului (Constanta) care au asemenea atribuţii in privinta spatiilor de arhiva; - Avizul şi autorizaţia de securitate la
incendiu; - Autorizatia de Construire (pentru lucrarile aferente obiectivului de investitii). - Orice alte avize.acorduri/autorizatii
solicitate de aut. pub. necesare realizarii, receptionarii si punerii in functiune a Cladirii de arhiva A.C.N. S.A. In cazul in care
bransamentele la utilitati si instalatiile de utilizare aferente necesita autorizatii de construire distincte fata de cea obtinuta pentru
investitia de baza, Antreprenorul va face toate diligentele (inclusiv plata taxelor aferente) pentru obtinerea acestora in numele
Benef.II. EXECUTIE LUCRARI: Exec. lucrărilor pe șantier va începe numai după aprobarea doc. de proiectare PROIECT TEHNIC
(PT+CS+DDE +Documentatia economica), la Beneficiar – aviz favorabil CTE ACN si dupa obtinerea Autoriz. de Construire de catre
Antreprenor in numele CN ACN SA.

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

II.1.7) Valoarea totala a achizitiei
Valoare: 3324379,80
Moneda: RON

Sectiunea II.2 Descriere
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 45210000-2 Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare:
Domeniul privat CN ACN SA - malul drept al Canalului Dunare-Marea Neagra, in vecinatatea Ecluzei Agigea.Domeniul privat CN
ACN SA - malul drept al Canalului Dunare-Marea Neagra, in vecinatatea Ecluzei Agigea.

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Valoarea estimata lei fara TVA 3,470,500.00, din care , dupa caz :
Proiectare (inclusiv SF si studii de teren): 125,380.00 lei;
Executie: 3,286,878.41 lei;
Organizare de Santier: 58,241.59 lei;
Valoarea estimativa NU CUPRINDE suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute.
Valoarea cheltuielilor diverse si neprevazuta: 34,705,00. lei, fara TVA.

Termene pentru depunerea / raspunsul entitatii contractante la solicitarile de clarificari / informatii suplimentare:
1.Termenul limită până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în
legătură cu documentația de atribuire: 14 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.
2.Termenul limită în care entitatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarficări / informațiilor
suplimentare în măsura în care solicitările de clarificări sau informaţii suplimentare au fost adresate în termenul prevăzut în anunţul
de participare simplificat: 6 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.
3.Entitatatea contractantă menţionează că va răspunde la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul
limită stabilit în Anunțul de participare simplificat .
4.La solicitările adresate după acest termen limită stabilit, entitatea contractantă nu va răspunde.

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
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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 CLADIRE ARHIVA A.C.N. S.A.” Proiectare (inclusiv Studiu de Fezabilitate si studii de teren) si Executie
V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
1683 / 02.05.2022

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: Da

V.2.3) Numele si adresa contractantului
ATC ARCHITECTURE EXPERT
Cod de identificare fiscala: 40554625; Adresa: Strada CRISUL ALB, Nr. 3; Localitatea: Constanta; Cod NUTS: RO223 Constanta; Cod
postal: ; Tara: Romania; Telefon: +40 733749523; Fax: -E-mail: atc_architecture_expert@yahoo.com; Adresa internet: (URL) Contractul este un IMM Da
CONEL SOL EXPERT SRL
Cod de identificare fiscala: 37223907; Adresa: Strada Crisul Alb, Nr. 3; Localitatea: Constanta; Cod NUTS: RO223 Constanta; Cod
postal: 900407; Tara: Romania; Telefon: +40 733749523; Fax: -E-mail: conelsolexpert@yahoo.com; Adresa internet: (URL) -Contractul
este un IMM Da

V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 3470500
Valoarea totala a contractului/lotului: 3324379,80
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
-

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
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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
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitatea: Bucuresti; Cod postal: +40 213104; Tara: Romania; Telefon: +40 213104641;
Fax: +40 213104642 / +40 218900745; E-mail: office@cnsc.ro; Adresa internet: (URL) http://www.cnsc.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
02.05.2022
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