Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Lot 1 - „Extindere retea termica de transport si montare
module termice pentru 5 (cinci) imobile situate pe str.
Onestilor” - Obiectul 4 și Obiectul 9
Lot 2 - „Extindere rețea termică de transport și montare
module termice pentru 3 (trei) imobile situate pe str. Ion
Bradu”– Obiectul 2 și Obiectul 5

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire si adrese
TERMOFICARE ORADEA S.A.
Cod de identificare fiscala: RO31952982; Adresa: Calea Borsului, nr. 23; Localitatea: Oradea; Cod NUTS: RO111 Bihor; Cod postal: 410605;
Tara: Romania; Persoana de contact: Buta Rodica/ Ciarnau Claudia; Telefon: +40 359409511; Fax: +40 259467762; E-mail:
licitatii@termoficareoradea.ro; Adresa internet: (URL) http://termoficareoradea.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: www.elicitatie.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
Lot 1 - „Extindere retea termica de transport si montare module termice pentru 5 (cinci) imobile situate pe str. Onestilor” - Obiectul
4 și Obiectul 9
Lot 2 - „Extindere rețea termică de transport și montare module termice pentru 3 (trei) imobile situate pe str. Ion Bradu”– Obiectul 2
și Obiectul 5
Numar referinta: RO31952982-2019-L4,L5

II.1.2) Cod CPV principal
45232140-5 Lucrari de constructii de conducte de incalzire urbana (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului
Lucrari

II.1.4) Descrierea succinta
Obiectul contractului il constituie:
Lot 1- executia lucrarii „Extindere rețea termică de transport și montare module termice pentru 5 (cinci) imobile situate pe str.
Oneștilor” – Obiectul 4 și Obiectul 9;
Lot 2 - executia lucrarii „Extindere rețea termică de transport și montare module termice pentru 3 (trei) imobile situate pe str. Ion
Bradu”– Obiectul 2 și Obiectul 5, 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: Da

II.1.7) Valoarea totala a achizitiei
Valoare: 239456
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Moneda: RON

Sectiunea II.2 Descriere
II.2.1) Titlu
2 „Extindere rețea termică de transport și montare module termice pentru 3 (trei) imobile situate pe str. Ion Bradu”– Obiectul 2 și
Obiectul 5

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 45232140-5 Lucrari de constructii de conducte de incalzire urbana (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO111 Bihor
Locul principal de executare:
Municipiul OradeaMunicipiul Oradea

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Executia lucrarii „Extindere rețea termică de transport și montare module termice pentru 3 (trei) imobile situate pe str. Ion Bradu”–
Obiectul 2 și Obiectul 5, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.
Valoarea estimată fără TVA (numai în cifre): 130.778 lei, compusa din:
a) valoarea estimata pentru executia de lucrari (Obiectul 2 și Obiectul 5): 129.178 lei;
b) valoarea estimata pentru organizare de santier: 1.600 lei.

II.2.1) Titlu
1 „Extindere rețea termică de transport și montare module termice pentru 5 (cinci) imobile situate pe str. Oneștilor” – Obiectul 4 și
Obiectul 9

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 45232140-5 Lucrari de constructii de conducte de incalzire urbana (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO111 Bihor
Locul principal de executare:
Municipiul OradeaMunicipiul Oradea

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
„Extindere rețea termică de transport și montare module termice pentru 5 (cinci) imobile situate pe str. Oneștilor” – Obiectul 4 și
Obiectul 9, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.
Valoarea estimată fără TVA : 108.680 lei, compusa din:
a) valoarea estimata pentru executia de lucrari (Obiectul 4 și Obiectul 9): 108.453 lei;
b) valoarea estimata pentru organizare de santier: 227 lei.

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
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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
„Extindere rețea termică de transport și montare module termice pentru 5 (cinci) imobile situate pe str.
Oneștilor”- Obiectul 4 și Obiectul 9
V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
12421 / 28.08.2019

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
CONSTRUCTII COPACEL S.R.L.
Cod de identificare fiscala: RO 26684980; Adresa: Strada calea aradului, Nr. 13; Localitatea: Oradea; Cod NUTS: RO111 Bihor; Cod
postal: 410223; Tara: Romania; Telefon: +40 744548089; Fax: +40 259453293; E-mail: office@constructiicopcel.ro; Adresa internet:
(URL) www.constructiicopacel.ro; Contractul este un IMM Da

V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 108680
Valoarea totala a contractului/lotului: 108679
Moneda: RON

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

„Extindere rețea termică de transport și montare module termice pentru 3 (trei) imobile situate pe str. Ion
Bradu”– Obiectul 2 și Obiectul 5
V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
12420 / 28.08.2019

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
CONSTRUCTII COPACEL S.R.L.
Cod de identificare fiscala: RO 26684980; Adresa: Strada calea aradului, Nr. 13; Localitatea: Oradea; Cod NUTS: RO111 Bihor; Cod
postal: 410223; Tara: Romania; Telefon: +40 744548089; Fax: +40 259453293; E-mail: office@constructiicopcel.ro; Adresa internet:
(URL) www.constructiicopacel.ro; Contractul este un IMM Da
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V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 130778
Valoarea totala a contractului/lotului: 130777
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. Detaliile cu privire la întocmirea DUAE se regăsesc, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE”–Ghid de
completare DUAE. A se vedea și Notificare privind utilizarea DUAE în procedurile desfășurate exclusiv prin mijloace electronice disponibilă
la adresa www.anap.gov.ro.
2. Informatii privind asocierea (daca este cazul): In cazul in care un grup de operatori economici depune oferta comuna, va completa si
prezenta Formularul nr. 4 - Acordul de asociere.
Modalitate de indeplinire:Se va completa in acest sens DUAE, in conformitate cu prevederile de la SECTIUNEA a 7-a - Documentul unic de
achizitie european. E-Certis, din Legea nr. 99/2016 si Formularul nr. 4 - Acordul de asociere (daca este cazul).
Nota: In cazul in care grupurile de operatori economici, inclusiv asociatiile temporare, participa impreuna la procedura de atribuire,
trebuie prezentat cate un DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate in partile II-V pentru fiecare dintre operatorii economici
participanti in cadrul grupului. (A se vedea Notificarea ANAP nr. 240/2016). Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor
asumate prin acordul de asociere si completarea DUAE, se vor prezenta la solicitarea entitatii contractante formulata in conformitate cu
prevederile art. 205 din Legea 99/2016, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar la finalizarea evaluarii
ofertelor.
3. Informatii privind sustinerea (terti sustinatori), daca este cazul: Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi
susţinută în conformitate cu art. 196 din Legea 99/2016. Tertul/tertii care asigura sustinerea în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor
referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala îndeplineste/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea, si nu se încadreaza în
motivele de excludere prevazute la art. 177,178, 180 si 73.Se va completa in acest sens DUAE, in conformitate cu prevederile de la
SECTIUNEA a 7-a-Documentul unic de achizitie european.E-Certis, din Legea nr. 99/2016 si Formularul nr. 5 cu anexa-Angajament ferm de
sustinere (daca este cazul) din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea.Se va atasa DUAE al tertului sustinator si
angajamentul ferm al acestuia din care trebuie să rezulte modul efectiv în care va asigura îndeplinirea angajamentului.Angajamentul
tertului sustinator, impreuna cu documente anexe la angajament, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea
acestuia vor fi prezentate odata cu depunerea DUAE si ofertei in SEAP. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate
prin completarea angajamentul tertului sustinator si a DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea entitatii contractante, formulata in
conformitate cu prevederile art. 205 din Legea 99/2016, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit
la finalizarea evaluarii ofertelor.
4. 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.
5. 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.
6.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) 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
Anunt publicat: [SCNA1022518/02.09.2019]
Generat la: 02.09.2019 15:18

Pagina 4

Sistemul Electronic de Achizitii Publice
TERMOFICARE ORADEA S.A. - Biroul Juridic
Adresa: Calea Bosului, nr. 23; Localitatea: Oradea; Cod postal: 410605; 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

VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.09.2019
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