
Drumuri cartier Balta Lată (str. I.D. Suciu, str. Lucian Blaga,
legătura dintre str. B. Bartok și str. V. Goldiș) - execuție

 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
Primaria Municipiului Lugoj 
Cod de identificare fiscala: 4527381; Adresa: Strada: PIATA VICTORIEI, nr. 4; Localitatea: Lugoj; Cod NUTS: RO424 Timis; Cod postal:
305500;  Tara:  Romania;  Persoana  de  contact:  Anica  Damsa;  Telefon:  +40  256352240;  Fax:  +40  256350393;  E-mail:
achizitiipublice@primarialugoj.ro; Adresa internet: (URL) www.primarialugoj.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.4) Tipul autoritii contractante
Autoritate regionala sau locala

 
I.5) Activitate principala
Servicii generale ale administratiilor publice

 

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu
Drumuri cartier Balta Lată (str. I.D. Suciu, str. Lucian Blaga, legătura dintre str. B. Bartok și str. V. Goldiș) - execuție
Numar referinta: 4527381_2019_PAAPD1062907

 
II.1.2) Cod CPV principal
45233142-6 Lucrari de reparare a drumurilor (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Lucrari

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Se dorește modernizarea str. I.D. Suciu, str. Lucian Blaga, legătura dintre str. B. Bartok și str. V. Goldiș.
Valoarea estimată a contractului este de 576.470,60 lei, fără TVA,
Reguli de comunicare și transmitere a datelor: Solicitările de clarificări se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la Secțiunea ”Întrebări”
din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar răspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP atât la
Secțiunea ”Documentație și  Clarificări”  cât şi  fiecărui operator economic care a solicitat clarificarea,  din cadrul anunțului  de
participare simplificat. Autoritatea contractanta va raspunde in mod cIar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiiIor
suplimentare cu 7 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor sau solicitarilor de participare);. Număr zile până la
care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 14 zile.
Eventualele cheltuieli din categoria diverse şi neprevăzute în valoare maxima de 10%, vor face obiectul unui act adiţional în baza
unei note de fundamentare emise de proiectant, diriginte de şantier, constructor, aprobată de beneficiar în care se vor consemna
cantităţile suplimentare faţă de proiect. Acestea se vor justifica tehnic şi se vor cota folosindu-se preţurile unitare care au stat la
baza ofertei iniţiale fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind
achiziţiile publice, conform Clauze generale din contract, punctul 5.2
Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional,
numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la
data încheierii contractului, conform Clauze specifice din contract, punctul 22.1.

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

 
II.1.7) Valoarea totala a achizitiei
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Valoare: 0
Moneda: RON

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 45233142-6 Lucrari de reparare a drumurilor (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO424 Timiş
Locul principal de executare: 
Străzi din cartier Balta Lată din Municipiul LugojStrăzi din cartier Balta Lată din Municipiul Lugoj

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Se dorește modernizarea str. I.D. Suciu cu o lungime de 279 m și lățime de 6,00m, str. Lucian Blaga cu o lungime de 278 m, legătura
dintre str. B. Bartok și str. V. Goldiș cu o lungime de 40 m. Structura rutieră prevăzută pentru partea carosabilă a străzilor proiectate
este alcătuită din: strat de uzură din beton asfaltic BA16; strat de legătură din beton asfaltic BAD2516; macadam simplu; fundație din
piatră spartă; fundație din balast. Partea carosabilă va fi încadrată de borduri prefabricate din beton, iar trotuarele vor fi alcătuite din
fundație de beton de iment C25/30 și substrat izolator de nisip.

 

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: Nu
 

V.1) Informatii privind neatribuirea
 

Loturi anulate: 
1. Default lot
Data anularii: 20.05.2019
Motivul anularii: Aceasta procedura a fost anulata automat deoarece la data limita de depunere oferta nu au existat ofertanti inscrisi

 

Sectiunea VI: Informatii complementare
 

VI.3) Informatii suplimentare
              Pt.vizualizarea doc.ataşate,op.ec.trebuie să deţina un program necesar vizualizării fişierelor semnate electronic. Eventualele
răspunsuri la clarificări se vor ataşa la anunțul de participare simplificat. Aceste răspunsuri vor face parte din documentaţia de atribuire şi
este obligatoriu ca la elaborarea ofertei să fie avute în vedere. Dacă pe primul loc în clasamentul preţurilor sunt ofertanţi cu preţuri egale
pentru departajare se vor solicita prin clarificări pe SEAP, noi oferte financiare care pot fi egale sau diminuate faţa de cele iniţiale.
Ofertanţii respectivi vor încarca în SEAP documentele care conţin noi propuneri financiare. Mai mulţi operatori economici au dreptul de a
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se asocia cu scopul de a depune ofertă comună, având obligaţia să îşi legalizeze din punct de vedere formal asocierea numai în cazul în
care oferta comună va fi declarată câştigătoare. Operatorii economici interesaţi vor putea accesa DUAE în vederea completării acestuia
urmând link-ul următor: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.

 
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: 
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevăzute la art. 8 din Legea 101/2016.

 
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
-

 
VI.4.7) Procedura verificata ANAP
Nu

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.05.2019
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