
Asfaltare strada Călimani din mun.Toplița, județul
Harghita

 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
MUNICIPIUL TOPLITA 
Cod de identificare fiscala: R4245178; Adresa: Strada: Nicolae Balcescu, nr. 14; Localitatea: Toplita; Cod NUTS: RO124 Harghita; Cod postal:
535700;  Tara:  Romania;  Persoana  de  contact:  DUMITRU  URZICA;  Telefon:  +40  266341772;  Fax:  +40  266341772;  E-mail:
secretariat@primariatoplita.ro; Adresa internet: (URL) www.primariatoplita.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
Asfaltare strada Călimani din mun.Toplița, județul Harghita
Numar referinta: PAAPD1296326

 
II.1.2) Cod CPV principal
45233000-9 Lucrari de constructii, de fundatie si de imbracare a autostrazilor si a drumurilor (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Lucrari

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Asfaltare str. Calimani din mun.Toplita, judetul Harghita-conform caiet de sarcini din proiectul tehnic. Asfaltarea străzii
Călimani din municipiul Toplița, județul Harghita presupune asfaltarea părții carosabile existente, aflată într-o stare avansată de
degradare. Partea carosabilă are o lățime care variază între 4 și 5 m. Stadiul actual al drumului prezintă toate defectele caracteristice
drumurilor de pământ și pietruire, strada fiind reparată cu material pietros. Stratul asfaltic va fi compus din două straturi, unul de
legătură de 6 cm din BAD 22,4, peste care se pune un strat de uzură BA 16 de 6 cm. Lungimea totală a străzii este de 4.964 ml.
Termenul limită la care Autoritatea Contractantă va răspunde la solicitările de clarificări  este de 6 zile conform  art. 160 (1) art.161
(2)  Legea 98/2016

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

 
II.1.7) Valoarea totala a achizitiei
Valoare: 2515266,98
Moneda: RON

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 45233000-9 Lucrari de constructii, de fundatie si de imbracare a autostrazilor si a drumurilor (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -
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II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare: 
LOC.TOPLIȚA, STR. CALIMANILOC.TOPLIȚA, STR. CALIMANI

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Lucrari de asfaltare str. Calimani din mun.Toplita, judetul Harghita.- conform caietului de sarcini din proiectul tehnic

 

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

 
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
 

Contract de executie lucrari Asfaltare str. Calimani din municipiul Toplita”
V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
23766 / 29.07.2021

 
V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 8
Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 8
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: 8
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Da

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
ASTOR COM 
Cod de identificare fiscala: RO 3445623; Adresa: Strada Strada Depozitelor, Nr. 4; Localitatea: Targu Mures; Cod NUTS: RO125
Mures;  Cod  postal:  540198;  Tara:  Romania;  Telefon:  +40  0265267823;  Fax:  +40  0265306971;  E-mail:  office@valpet.ro;
adrian.cornea@valpet.ro; bogdan.barnea@valpet.ro; alpar.gyenge@valpet.ro; vasile.tripon@valpet.ro; alin.forfota@valpet.ro; Adresa
internet: (URL) -Contractul este un IMM Nu

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 3144577
Valoarea totala a contractului/lotului: 2515266,98
Moneda: RON

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

VI.3) Informatii suplimentare
              Interacțiunea cu ofertanții, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfășura după următoarele reguli:
 
   Pentru vizualizarea documentației de atribuire încarcate în SEAP, este necesar ca operatorii economici să dețină/instaleze pe stația de
lucru, aplicația care permite verificarea semnăturii electronice și vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile
furnizorilor de semnătură electronică);
 
Pentru transmiterea solicitărilor de clarificări privind documentația de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.e-
licitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 și vor transmite solicitările avand în vedere
termenele de răspuns ale autorității contractante prevăzute la art.160-161 din Legea nr.98/2016.
Autoritatea contractanta va respinge ofertele inacceptabile si neconforme in conformitate cu prevederile art.137 din HG 395/2016.

 
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: 
Conform Legii 101/2016 art. 8(1) b)

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
MUNICIPIUL TOPLITA 
Adresa: Strada Nicolae Balcescu, Nr. 14; Localitatea: Toplita (Harghita); Cod postal: 535700; Tara: Romania; Telefon: +40 266341772;
Fax: +40 266341772; E-mail: secretariat@primariatoplita.ro; Adresa internet: (URL) www.primariatoplita.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
02.08.2021
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