
”Proiectare si executie pentru AMENAJARE TEREN DE
SPORT ÎN CADRUL COLEGIULUI TEHNIC ”ION HOLBAN”,

IAȘI”
 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
COLEGIUL TEHNIC ION HOLBAN 
Cod de identificare fiscala: 4540755; Adresa: Strada: Pantelimon Halipa, nr. 16; Localitatea: Iasi; Cod NUTS: RO213 Iasi; Cod postal:
700656;  Tara:  Romania;  Persoana  de  contact:  VASILE  IULIAN  BADAI;  Telefon:  +40  0232226102;  Fax:  +40  0232226102;  E-mail:
spiholban@yahoo.com; Adresa internet: (URL) -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.4) Tipul autoritii contractante
Alt tip

 
I.5) Activitate principala
Educatie

 

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu
”Proiectare si executie pentru AMENAJARE TEREN DE SPORT ÎN CADRUL COLEGIULUI TEHNIC ”ION HOLBAN”, IAȘI”
Numar referinta: 001

 
II.1.2) Cod CPV principal
45212221-1 Lucrari de constructii de structuri pentru terenuri de sport (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Lucrari

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Obiectul contractului cuprinde:
Proiectare: Elaborare Documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitii,
elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (PAC), elaborare Proiect pentru Organizarea Executiei (POE),
elaborare Proiect Tehnic+ Detalii  De Executie (PT+DDE) si   asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei
lucrarilor.
Documentatia se va elabora avand la baza SF-ul si in conformitate cu prevederile HG28/2008, Lg.nr.50/1991 si Standerdele nationale
si reglementarile tehnice in domeniu.
Executie lucrări: Terenul disponibil în incinta Colegiului Tehnic ”Ion Holban„ din Iasi este amplasat lângă latura de SV a acesteia, fiind
liber de orice construcție.
Se propune executarea unui teren multisport cu dimensiunile maxime de 42,0x22,0m aferente unui teren de minifotbal.
Perimetral, terenul se va împrejmui cu plasa de sârmă pe schelet metalic cu o înălțime totală de 5,0m cf. NP066-2002. Alăturat
terenului se prevăd gradene metalice cu scaune din PVC pentru cca. 50 persoane.
Terenul  se  va  dota  cu  accesorii  specifice  cum sunt  porțile  de handbal,  minifotbal,  plase  de volei,  tenis  etc  ca  și  marcajele
corespunzătoare.
Terenul se va racorda la reteaua de apă potabilă și canalizare pentru fântânile de băut apa și pentru întreținere.
Iluminatul artificial pe timp de noapte se va asigura prin reflectoare.
Accesul pe teren se asigură prin 2 porți amplasate în zone opuse ale împrejmuirii.
Perimetral se asigură culoare de circulație de 1,0m lățime pe laturile lungi și de 2,0m lățime în spatele porților.
Terenul se va racorda la rețeaua de apă și canalizare ca și la cea de energie electrică pentru asigurarea iluminatului nocturn.
Incinta se pune în legătură cu celelalte clădiri (sala de sport, corpul școlii) prin alei pavate și bordate.
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Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 6 zile.
Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari inainte cu 4 zile de data limita de depunere a ofertelor”.

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

 
II.1.7) Valoarea totala a achizitiei
Valoare: 184281
Moneda: RON

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 45212221-1 Lucrari de constructii de structuri pentru terenuri de sport (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iasi
Locul principal de executare: 
COLEGIUL ION HOLBAN, IASICOLEGIUL ION HOLBAN, IASI

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Elaborare documentatie avize, DTAC, DTOE, PT, DDE si asistenta din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor, precum si
executia lucrarilor ”AMENAJARE TEREN DE SPORT ÎN CADRUL COLEGIULUI TEHNIC ”ION HOLBAN”, IAȘI”.
VALOARE ESTIMATA TOTALA, 184.286 lei, fara TVA, din care:
Servicii de proiectare – 7.394,00 lei, fara TVA , din care:
-proiect tehnic si detali de executie – 6.000,00 lei, fara TVA
-asistenta tehnica din partea proiectantului – 1.394,00 lei fara TVA
Executie lucrari – 176.892,00 lei, faraTVA, din care:
- lucrari de baza (Cap. 4) – 175.837,00 lei, fara TVA
-lucrari de constructii aferente Organizarii de santier( Cap. 5.1.1) -1.055,00 lei, fara TVA
După caz, valoarea estimată fără TVA (numai în cifre): 184.286,00                           Monedă:  RON
          Valoarea estimata a contractului ce urmeaza a fi atribuit NU CUPRINDE SUMA AFERENTA CHELTUIELILOR DIVERSE SI
NEPREVAZUTE precizata in  devizul  general,  acestea putand fi  accesate,  dupa caz,  in functie de necesitati,  prin modificarea
contractului, in conditiile prevazute la art.221 din Lg nr.98/2016 privind achizitiile publice.
Modificarile contractului se vor realiza numai in conditiile prevazute de art.221 din Lg nr.98/2016 privind achizitiile publice.

 

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
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V.2) Atribuirea contractului
 

Contract proiectare si executie pentru AMENAJARE TEREN DE SPORT ÎN CADRUL COLEGIULUI TEHNIC ”ION
HOLBAN”, IAȘI

V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
5310 / 22.11.2018

 
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
ALY SISTEM 95 
Cod de identificare fiscala: RO15095513; Adresa: Strada Dafina Doamna, Nr. 41; Localitatea: Barnova; Cod NUTS: RO213 Iasi; Cod
postal: 707035; Tara: Romania; Telefon: +40 0742492568; Fax: -E-mail: ALY_SISTEM95@YAHOO.COM; Adresa internet: (URL) -
Contractul este un IMM Nu

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 184286
Valoarea totala a contractului/lotului: 184281
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
              Durata contractului este de 2 luni de la data emiterii ordinului de începere a activităților, din care 15 zile pentru serviciile de
proiectare iar 1,5 luni pentru executia efectiva a lucrarilor.
Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii
fisierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatura electronica).
Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa în
mod exclusiv în SEAP la Sectiunea ”Întrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la
acestea vor fipublicate în SEAP la Sectiunea ”Documentatie, clarificari si decizii” din cadrul anuntului de participar simplificat.
Pentru  transmiterea  solicitarilor  de  clarificari  privind  documentatia  de  atribuire,  operatorii  economici  se  vor  înregistra  în  SEAP
(www.elicitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 si vor transmite solicitarile avand în
vedere termenele de raspuns ale autoritatii contractante precizate la setiunea II.1.5 din fisa de date. Pentru comunicarile ulterioare
depunerii ofertelor:
comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare în legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile în SEAP
(Sectiunea “Întrebari”).
Comisia de evaluare va analiza DUAE în corelatie cu cerintele stabilite prin fisa de date a achizitiei.
Comisia de evaluare va analiza si verifica fiecare oferta din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de
vedere alaspectelor financiare pe care le implica.
În urma finalizarii fiecareia dintre fazele de verificare prevazute mai sus autoritatea contractanta va comunica fiecarui ofertant ce a fost
respinsmotivele care au stat la baza acestei  decizii,  iar celorlalti  faptul ca se trece la faza urmatoare de verificare,  cu respectarea
prevederilorCapitolului IV, Sectiunea a 13 – a din Legea nr. 98/2016.
În  urma  finalizarii  fiecareia  dintre  fazele  de  verificare  prevazute  mai  sus,  autoritatea  contractanta  va  introduce  în  SEAP
rezultatuladmis/respins, si va deschide în SEAP sesiunea pentru prezentarea documentelor suport aferente DUAE depuse de ofertantul de
pe primulloc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, acordând un termen de raspuns.
Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin
intermediulSEAP (Sectiunea “Întrebari”), în format electronic, semnate cu semnatura electronic extinsa, conform Legii 455/2001.
Operatorii economici vor respecta modelul de contract de lucrari – Formularul nr. 10.
Nota:
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Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale:
• Departajarea se va face exclusiv în functie de pret si nu prin cuantificarea altor elemente de natura tehnica sau alte avantaje care rezulta
dinmodul de îndeplinire a contractului de catre operatorii economici
• În vederea departajarii ofertelor autoritatea contractanta va solicita depunerea în SEAP a unor noi oferte financiare (procedura fiind
desfasurata integral prin mijloace electronice)

 
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: 
Eventualele contestatii  se pot depune la Consiliul  National de Solutionare a Contestatiilor si  vor fi  solutionate potrivit  Legii
101/2016.
Termenul de depunere al contestatiei : in conformitate cu art.8 din legea 101/2016

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
compartiment achizitii publice 
Adresa: Colegiul Tehnic Ion Holban Iasi; Localitatea: Iasi; Cod postal: 700656; Tara: Romania; Telefon: +40 023222602; Fax: +40
023222602; E-mail: spiholban@yahoo.com; Adresa internet: (URL) -

 
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
26.11.2018
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