Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Proiectare si executie pentru obiectivul de investitii:
„Asigurarea unui degazor termic, avand capacitatea de
200 mc/h, pentru degazarea apei de adaos termoficare”

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire si adrese
TERMOFICARE ORADEA S.A.
Cod de identificare fiscala: RO31952982; Adresa: Strada: Calvin Jean, nr. 5; Localitatea: Oradea; Cod NUTS: RO111 Bihor; Cod postal:
410210; Tara: Romania; Persoana de contact: Buta Rodica/Ciarnau Claudia - Biroul Achizitii Publice; Telefon: +40 359409511; Fax: +40
259467762; E-mail: licitatii@termoficareoradea.ro; Adresa internet: (URL) http://termoficareoradea.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
Producere, transport si distributie de gaz si de energie termica

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei
II.1.1) Titlu
Proiectare si executie pentru obiectivul de investitii: „Asigurarea unui degazor termic, avand capacitatea de 200 mc/h, pentru
degazarea apei de adaos termoficare”
Numar referinta: 8733

II.1.2) Cod CPV principal
45252120-5 Lucrari de constructii de instalatii de tratare a apelor (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului
Lucrari

II.1.4) Descrierea succinta
Obiectul procedurii il constituie proiectare si executie pentru obiectivul de investitii „Asigurarea unui degazor termic, avand
capacitatea de 200 mc/h, pentru degazarea apei de adaos termoficare”, constand in:
-elaborarea proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (PAC), al proiectului pentru organizare a executiei
lucrărilor (POE), al proiectului tehnic de execuție (PT) si
- execuția lucrărilor de construcții și instalații clădire degazor, furnizare echipamente tehnologice, montaj echipamente tehnologice
și punere în funcțiune, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.
Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in legatura cu
documentatia de atribuire in a- 6-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.Numarul de zile pana la care se pot solicita
clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este:10.

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

II.1.7) Valoarea totala a achizitiei
Valoare: 5545000
Moneda: RON

Sectiunea II.2 Descriere
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 45252120-5 Lucrari de constructii de instalatii de tratare a apelor (Rev.2)
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Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO111 Bihor
Locul principal de executare:
Punctul de lucru al entitatii contractante din Oradea, Calea Borsului, nr. 23, judetul BihorPunctul de lucru al entitatii contractante din
Oradea, Calea Borsului, nr. 23, judetul Bihor

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Proiectare si executie pentru obiectivul de investitii: „Asigurarea unui degazor termic, avand capacitatea de 200 mc/h, pentru
degazarea apei de adaos termoficare”, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.
Valoarea estimata totala: 5.545.471,73 (RON) lei fara TVA, din care:
- valoarea estimata pentru servicii de proiectare: 167.757,32 lei fara TVA;
- valoarea estimata pentru executia de lucrari:5.377.714,41 lei fara TVA;

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
Proiectare și execuție pentru obiectivul de investiții: „Asigurarea unui degazor termic, având capacitatea de
200m3/h, pentru degazarea apei de adaos termoficare”
V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
10661 / 09.08.2018

V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 1
Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 0
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
ENERGOMONTAJ S.A.
Cod de identificare fiscala: RO 1555468; Adresa: Strada Calea Dorobantilor, Nr. 103-105, Sector: 1; Localitatea: Bucuresti; Cod NUTS:
RO321 Bucuresti; Cod postal: 010561; Tara: Romania; Telefon: +40 021/3189325; Fax: +40 021/3189327; E-mail: ofertare@saem.ro;
Adresa internet: (URL) www.saem.ro; Contractul este un IMM Nu
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V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 5545471,73
Valoarea totala a contractului/lotului: 5545000
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
1. Accesarea DUAE, in vederea completarii de catre operatorii economici, se face pe linkul:https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter. Pentru completarea DUAE operatorii economici pot consulta: Ghidul de utilizare DUAE pentru operatori economici
postat pe site-ul ANAP (http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2016/06/Ghid-utilizare-DUAE-operatori-economici-006.pdf) sau
Ghidul de utilizare DUAE postat pe site-ul www.e-licitatie.ro.
2. Daca doua sau mai multe oferte admisibile contin in cadrul propunerii financiare acelasi pret si sunt clasate pe locul 1, entitatea
contractanta va solicita acestor ofertanti o noua propunere financiara, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua
propunere financiara are pretul cel mai scazut.
3. Oferta si documentele care o insotesc se depun online semnate cu semnatura electronica extinsa, sub sanctiunea respingerii ofertei ca
inacceptabila in baza art 143 alin. 2 litera j din HG 394/2016.
4.Tip de finantare: fonduri bugetare; Sursa de finantare: buget local.

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:
Potrivit prevederilor Legii nr. 101/2016

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
TERMOFICARE ORADEA S.A. - Biroul Juridic
Adresa: Str. Jean Calvin, nr. 5; Localitatea: Oradea; Cod postal: 410210; Tara: Romania; Telefon: +40 359409511; Fax: +40 259467762;
E-mail: -Adresa internet: (URL) www.termoficareoradea.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
Nu

VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.08.2018
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