
Reparare prin plombare străzi cu carosabil asfaltat LOT 1,
Reparare străzi cu carosabil pavat LOT 2; Reparare străzi

cu carosabil balastat LOT 3;
 
 

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
Reparare prin plombare străzi cu carosabil asfaltat LOT 1, Reparare străzi cu carosabil pavat LOT 2; Reparare străzi cu carosabil
balastat LOT 3;
Numar referinta: 4527381_2019_PAAPD1062917

 
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
              Având în vedere starea de degradare a unor porţiuni din străzile cu carosabil asfaltat, balastat şi pavat, repararea căilor de
rulare astfel încât să permită circulaţia în siguranţă a autovehiculelor cât şi respectarea protecţiei mediului. Suprafaţa totală a
reparaţiilor prin plombare străzi cu carosabil asfaltat este de 9.000 mp Lot. 1; Suprafaţa totală reparare străzi cu carosabil pavat este
de 1.000 mp. Lot 2; Suprafaţa totală reparare străzi cu carosabil balastat este de 15.000 mp.
Valoarea estimată a contractelor este de 504.201,68 lei, fără TVA, rezultată din însumarea valorilor estimate ale celor 3 loturi
(detaliate în anexa B).
1. Valoarea estimată a Lotului 1 – Reparare prin plombare străzi cu carosabil asfaltat - Lot 1 este de 420.168,07 lei fără TVA;
2. Valoarea estimată a Lotului 2 – Reparare străzi cu carosabil pavat - Lot 2 este de 42.016,81 lei fără TVA;
3. Valoarea estimată a Lotului 3 – Reparare străzi cu carosabil balastat - Lot 3 este de 42.016,81 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. A.C. va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări în termen de 6 zile ( fara capete)
înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor”. Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de
depunere a ofertelor/candidaturilor: 15 zile ( fara capete).

 
II.1.6) Informatii privind loturile
Contractul este împartit în loturi: Da
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II.1.7) Valoarea totala a achizitiei
Valoare: 474289,60
Moneda: RON

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.1) Titlu 
3 Reparare străzi cu carosabil balastat

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 45233141-9 Lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO424 Timiş
Locul principal de executare: 
Municipiul LugojMunicipiul Lugoj

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Având în vedere starea de degradare a unor porţiuni din străzile cu carosabil balastat este necesară repararea căilor de rulare astfel
încât să permită circulaţia în siguranţă a autovehiculelor cât şi respectarea protecţiei mediului. Suprafaţa totală a reparaţiilor este de
15.000 mp.

 
II.2.1) Titlu 
2 Reparare străzi cu carosabil pavat

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 45233222-1 Lucrari de pavare si de asfaltare (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO424 Timiş
Locul principal de executare: 
Municipiul LugojMunicipiul Lugoj

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Având în vedere starea de degradare a unor porţiuni din străzile cu carosabil pavat este necesară repararea căilor de rulare astfel
încât să permită circulaţia în siguranţă a autovehiculelor cât şi respectarea protecţiei mediului. Suprafaţa totală a reparaţiilor este de
1.000 mp.

 
II.2.1) Titlu 
1 Reparare prin plombare străzi cu carosabil asfaltat

 
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: 
Municipiul LugojMunicipiul Lugoj

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Având în vedere starea de degradare a unor porţiuni din străzile cu carosabil asfaltat, este necesară repararea căilor de rulare astfel
încât să permită circulaţia în siguranţă a autovehiculelor cât şi respectarea protecţiei mediului. Suprafaţa totală a reparaţiilor este de
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9.000 mp.
 

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
 

Reparare străzi cu carosabil pavat LOT 2
V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
50486 / 12.06.2019

 
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
VALMAN CONSTRUCT SRL 
Cod de identificare fiscala: RO18711138; Adresa: Strada Avran Iancu, Nr. 12; Localitatea: Lugoj; Cod NUTS: RO424 Timis; Cod postal:
305500; Tara: Romania; Telefon: +40 0752116503; Fax: -E-mail: valman_construct@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: 42016,81
Valoarea totala a contractului/lotului: 41930,17
Moneda: RON

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

 
Reparare prin plombare străzi cu carosabil asfaltat LOT 1

V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
52241 / 19.06.2019

 
V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 2
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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: Nu

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
AXELA CONSTRUCTII S.R.L. 
Cod de identificare fiscala: RO 3488071; Adresa: Strada Rebreanu Liviu, Nr. 125; Localitatea: Timisoara; Cod NUTS: RO424 Timis; Cod
postal: 300748; Tara: Romania; Telefon: +40 256204907; Fax: +40 256204900; E-mail: axela_tehnic@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: 420168,06
Valoarea totala a contractului/lotului: 390956,96
Moneda: RON

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

 
Reparare străzi cu carosabil balastat LOT 3

V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
52259 / 19.06.2019

 
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: Nu

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
COMPACT PRODUCT S.R.L. 
Cod de identificare fiscala: RO 7323424; Adresa: Strada Centura Lugojului , Nr. 0-620; Localitatea: Lugoj; Cod NUTS: RO424 Timis;
Cod postal: 305500; Tara: Romania; Telefon: +40 256356319; Fax: -E-mail: compactproduct@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: 42016,81
Valoarea totala a contractului/lotului: 41402,47
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
              Pt.vizualizarea doc.ataşate,op.ec.trebuie să deţina un program necesar vizualizării fişierelor semnate electronic. Eventualele
răspunsuri la clarificări se vor ataşa la invitaţia 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
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.
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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
Primăria Municipiului Lugoj, Compartimentul Licitaţii şi Achiziţii Publice, 
Adresa: Piaţa Victoriei, nr. 4, jud. Timiş; Localitatea: Lugoj; Cod postal: 305500; Tara: Romania; Telefon: +40 0256352240; Fax: +40
0256350393; E-mail: achizitiipublice@primarialugoj.ro; Adresa internet: (URL) www.primarialugoj.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
19.06.2019
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