Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Servicii de elaborare documentație tehnică fazele:
Studiu de fezabilitate, PAC, PT+DE și Asistență tehnică
din partea proiectantului pentru investiția ”Amenajare
parcare și spațiu de agrement în zona Spitalului Județean
de Urgență Zalău”

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire si adrese
JUDETUL SALAJ
Cod de identificare fiscala: 4494764; Adresa: Strada: 1 Decembrie 1918, nr. 12; Localitatea: Zalau; Cod NUTS: RO116 Salaj; Cod postal:
450058; Tara: Romania; Persoana de contact: Maria Vultur; Telefon: +40 0260614120; Fax: +40 0260661097; E-mail: licitatiesj@cjsj.ro;
Adresa internet: (URL) http://www.cjsj.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
Servicii de elaborare documentație tehnică fazele: Studiu de fezabilitate, PAC, PT+DE și Asistență tehnică din partea
proiectantului pentru investiția ”Amenajare parcare și spațiu de agrement în zona Spitalului Județean de Urgență Zalău”
Numar referinta: 4494764/2019/15

II.1.2) Cod CPV principal
71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului
Servicii

II.1.4) Descrierea succinta
Contractul are ca scop: Servicii de elaborare documentație tehnică fazele: Studiu de fezabilitate, PAC, PT+DE și
Asistență tehnică din partea proiectantului pentru investiția ”Amenajare parcare și spațiu de agrement în zona Spitalului Județean
de Urgență Zalău”
Contractul se va realiza pe etape, dupa cum urmeaza:
- ETAPA 1 – Elaborare Studiu de Fezabilitate (S.F.), Elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor (PAC), Elaborare proiect
tehnic de execuție și detalii de execuție (PT+DE)
- ETAPA 2 - Asistenţă tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuţiei lucrărilor
Valoarea estimata fara TVA: 126.705 lei fără TVA
Durata contractului este de 24 luni de la semnarea acestuia, cu posibilitate de prelungire în situația în care se prelungește durata
de execuție a investiției.
• Etapa 1 va incepe de la data semnarii contractului de servicii si se va finaliza in termen de 4 luni de la semnarea contractului.
• Etapa 2 va incepe dupa semnarea contractului de execuție a investiției, în baza comunicărilor emise de către Autoritatea
Contractantă și se încheie odată cu finalizarea execuției lucrărilor.
Numărul de zile pănă la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 15
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Autoritatea Contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor in a 11-a zi
inainte de data limita de depunere a ofertelor.
Modul de realizare a corespondentei intre Autoritatea Contractanta si ofertanti va fi online prin intermediul SEAP, iar
“Comunicare rezultat procedura” se va realiza prin intermediul e-mail declarant de ofertanti in Formularul 15.

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

II.1.7) Valoarea totala a achizitiei
Valoare: 125000
Moneda: RON

Sectiunea II.2 Descriere
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO116 Sălaj
Locul principal de executare:
loc. Zalau, str. Simion Barnutiu, nr. 67- actualul parc din fata Spitalului Judetean de Urgenta Zalau.loc. Zalau, str. Simion Barnutiu, nr.
67- actualul parc din fata Spitalului Judetean de Urgenta Zalau.

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Servicii de proiectare (faza PT) și asistență tehnica din partea proiectantului pentru „REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUM
JUDEȚEAN DJ 109 E: RUS - BUZAȘ – LOZNA – DN1H (POD CIOCMANI), KM 28+320 – 62+782”
Contractul se va realiza pe etape, dupa cum urmeaza:
- ETAPA 1 – Elaborare Studiu de Fezabilitate (S.F.), Elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor (PAC), Elaborare proiect
tehnic de execuție și detalii de execuție (PT+DE);
- ETAPA 2 - Asistenţă tehnică din partea proiectantului.
Durata contractului este de 24 luni de la semnarea acestuia, cu posibilitate de prelungire în situația în care se prelungește durata
de execuție a investiției.
• Etapa 1 va incepe de la data semnarii contractului de servicii si se va finaliza in termen de 4 luni de la semnarea contractului.
• Etapa 2 va incepe dupa semnarea contractului de execuție a investiției, în baza comunicărilor emise de către Autoritatea
Contractantă și se încheie odată cu finalizarea execuției lucrărilor.
Valoarea totală a investiției supusă achiziției publice (proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului) este de 126.705 lei fără
TVA.

II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

II.2.14) Informatii suplimentare
-

Sectiunea IV: Procedura
Anunt publicat: [CAN1021264/09.09.2019]
Generat la: 10.09.2019 12:57

Pagina 2

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

IV.1) Descriere
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa

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

IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Publicarea anterioara privind aceasta procedura
Numarul anuntului in JOUE:

IV.2.8) Informatii privind incetarea sistemului dinamic de achizitii
Anuntul implica incetarea sistemului dinamic de achizitii publicat in anuntul de participare de mai sus: Nu

IV.2.9) Informatii privind incetarea unei invitatii la o procedura concurentiala de ofertare sub forma unui
anunt orientativ periodic
Entitatea contractanta nu va atribui niciun alt contract pe baza anuntului orientativ periodic mentionat mai sus: Nu

Sectiunea V: Atribuirea contractului
Se atribuie un contract/un lot: Da

V.2) Atribuirea contractului
Servicii de elaborare documentație tehnică fazele: Studiu de fezabilitate, PAC, PT+DE și Asistență
tehnică din partea proiectantului pentru investiția ”Amenajare parcare și spațiu de agrement în zona
Spitalului Județean de Urgență Zalău”
V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
13117 / 09.09.2019

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
SC PREFCON SRL
Cod de identificare fiscala: RO5067710; Adresa: Strada Moigradadului, Nr. 32; Localitatea: Zalau; Cod NUTS: RO116 Salaj; Cod postal:
450001; Tara: Romania; Telefon: +40 746032450; Fax: +40 0260660466; E-mail: prodan.onut@prefcon.ro; prodaonut@yahoo.com;
Adresa internet: (URL) www.prefcon.ro; Contractul este un IMM Da

V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 126705
Valoarea totala a contractului/lotului: 125000
Moneda: RON
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V.2.5) Informatii privind subcontractarea
Este probabil sa se recurga la subcontractarea contractului: Nu

Sectiunea VI: Informatii complementare
VI.3) Informatii suplimentare
-

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:
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute conform Legii nr 101/2016

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
Serviciul juridic din cadrul Consiliului Judeţean Sălaj
Adresa: P-ţa 1 Decembrie 1918, nr.12; Localitatea: Zalau; Cod postal: 450058; Tara: Romania; Telefon: +40 260614120; Fax: +40
260661097; E-mail: office@cjsj.ro; Adresa internet: (URL) www.cjsj.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
09.09.2019
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