
Proiectare și executia pentru obiectivul de investiții
„Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea

infrastructurii  educaționale a Colegiului Tehnic Energetic
“Dragomir Hurmuzescu” locaţia din strada Scărişoara, nr.

4 (Scoala generală)  - cod SMIS 122788
 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
Municipiul Deva 
Cod de identificare fiscala: 4374393; Adresa: Strada: Unirii, nr. 4; Localitatea: Deva; Cod NUTS: RO423 Hunedoara; Cod postal: 330152;
Tara:  Romania;  Persoana  de  contact:  FLORIN  NICOLAE  OANCEA;  Telefon:  +40  371459892;  Fax:  +40  254226176;  E-mail:
achizitii_publice@primariadeva.ro; Adresa internet: (URL) www.primariadeva.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
Proiectare și executia pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii  educaționale a
Colegiului Tehnic Energetic “Dragomir Hurmuzescu” locaţia din strada Scărişoara, nr. 4 (Scoala generală)  - cod SMIS 122788
Numar referinta: 437439320211

 
II.1.2) Cod CPV principal
45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Lucrari

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Obiectivul  de investitie  aferent  Proiectului  cod SMIS 122788 ,,Reabilitarea,  modernizarea clădirilor  și  echiparea
infrastructurii  educaționale a Colegiului Tehnic Energetic “Dragomir Hurmuzescu” – locația din strada Scărișoara, nr. 4 (școala
generală)“, din municipiul Deva, judetul Hunedoara, se realizează cu cofinanțare din fonduri europene in cadrul Programului
Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritara 10 Îmbunatatirea infrastructurii educationale, Prioritate de investitii 10.1 Investitiile
în educatie si formare, inclusiv în formare profesionala, pentru dobândirea de competente si învatare pe tot parcursul vietii prin
dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare, Obiectiv Specific 10.1 Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei
timpurii si învatamântului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului.
Obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit este proiectare și executia pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea
clădirilor și  echiparea infrastructurii   educaționale a Colegiului Tehnic Energetic “Dragomir Hurmuzescu” ” locaţia din strada
Scărişoara, nr. 4 (Scoala generală)  - cod SMIS 122788
 
 
Pentru implementarea obiectivului de investitie a fost elaborata Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie (D.A.L.I.) nr.
07/02.2018 elaborata de SC KEOPS URBAN CONCEPT SRL, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza documentatiei tehnice
privind Auditul energetic initial al constructiilor din proiect, elaborat in anul 2017 de auditor energetic Muscoiu Mihaela si a
expertizei tehnice elaborata in anul 2018 de catre expertul tehnic Popa Ioan.
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Prin documentatiile tehnice elaborate s-au identificat si s-au detaliat la nivel conceptual toate categoriile de lucrari de constructii si
instalatii necesare pentru reabilitarea, modernizarea infrastructurii scolii si dotarea cu mobilier si facilitate didactice, dar si in ceea ce
priveste amenajarile exterioare din incinta scolii, asigurarea cu utilitati si organizarea de santier.
Prin D.A.L.I., Proiectantul a stabilit principalii indicatorii tehnico-economici ai proiectului și a elaborat Devizul general al obiectivului
de investitie, inclusiv detalierea pe obiecte si categorii de lucrari de realizat, in concordanta cu  prevederile H.G. nr.907/2016 privind
etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investitii
finantate din fonduri  publice si  Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii,  republicata,  cu modificarile si  completarile
ulterioare.
Obiectul Contractului de Lucrari de tip Proiectare si Executie este :
•   Prestarea Serviciilor de Proiectare in domeniul constructiilor pentru realizarea obiectivului de investitie, respectiv : elaborarea
proiectului tehnic de executie (P.T.+D.E.), elaborarea proiectului de autorizare a executiei lucrarilor si de organizare de santier
(P.A.C./D.T.A.C.+P.O.E./D.T.O.E.),  asigurarea, in numele beneficiarului, a prestarii serviciilor de verificarea tehnica de calitate a
proiectelor elaborate si prestarea tuturor serviciilor de asistenta tehnica asigurate de proiectant in timpul executiei lucrarilor.
•   Executia Lucrarilor de constructii si instalatii, pentru toate categoriile de lucrari prevazute in proiectul tehnic de executie, dar si
procurarea, montajul,  testarea si  punerea in functiune a utilajelor si  echipamentelor functionale aferente instalatiilor pentru
constructii, asa cum sunt prevazute in proiectul tehnic de executie.
 
Numarul de zile pana la care operatorii economici pot adresa intrebari/clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este
de 14 zile. Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare in a 7 a zi inainte de
data limita de depunere a ofertelor.

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

 
II.1.7) Valoarea totala a achizitiei
Valoare: 7415356
Moneda: RON

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare: 
Municipiul DevaMunicipiul Deva

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Proiectare și executia pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii  educaționale a
Colegiului Tehnic Energetic “Dragomir Hurmuzescu” ” locaţia din strada Scărişoara, nr. 4 (Scoala generală)  - cod SMIS 122788,
conform documentatiei atasate.
 
Valoarea estimata fara TVA a contractului este de 7.442.595,82 lei fara TVA, defalcata astfel:
-servicii de proiectare = 186.500 lei
-servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului = 31.612,57 lei
-total executie lucrari = 7.224.483,25 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
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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
 

”Proiectare și executia pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea
infrastructurii educaționale a Colegiului Tehnic Energetic “Dragomir Hurmuzescu”  locaţia din strada
Scărişoara, nr. 4 (Scoala generală) - cod SMIS 122788”t

V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
49438 / 12.05.2022

 
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: Da

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
SC METALPROD WEST SRL 
Cod de identificare fiscala: 36514827; Adresa: Strada Horea, Nr. 212; Localitatea: Deva; Cod NUTS: RO423 Hunedoara; Cod postal:
330026; Tara: Romania; Telefon: +40 786801401; Fax: -E-mail: metalprodwest@yahoo.com; Adresa internet: (URL) -Contractul este
un IMM Da
DRAGOS INSTAL TRUST 
Cod de identificare fiscala: 35042289; Adresa: Strada Principala, Nr. 154; Localitatea: Deva; Cod NUTS: RO423 Hunedoara; Cod
postal: 337450; Tara: Romania; Telefon: +40 0730300925; Fax: -E-mail: sirbu.valentin@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: 7442595,82
Valoarea totala a contractului/lotului: 7415356
Moneda: RON

 
V.2.5) Informatii privind subcontractarea
Este probabil sa se recurga la subcontractarea contractului: Da
Valoarea sau procentul din contract care ar putea fi subcontractat unor terti:
Valoare fara TVA:0 Moneda: RON
Procent:0,25%

 

Sectiunea VI: Informatii complementare
 

VI.3) Informatii suplimentare
              Ofertantii vor prezenta „Declaratia de consimtamant” (formular anexat) privind procesarea datelor cu caracter personal.
- Departajarea ofertelor: În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face
având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situația în care egalitatea se
menține, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câștigătoare va fi desemnată cea cu propunerea
financiară cea mai mică. Ofertantilor care au omis sa prezinte oricare document solicitat prin fisa de date si caietul de sarcini se vor solicita
clarificari  pentru  eventualele  inadvertente  de  forma ale  informatiilor  cuprinse  in  DUAE,  atat  ale  ofertantului/candidat  cat  si  ale
subcontractantului/tertului sustinator.
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-Ofertantilor care au omis sa prezinte oricare document solicitat prin fisa de date si caietul de sarcini se vor solicita clarificari pentru
eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in DUAE, atat ale ofertantului/candidat cat si ale subcontractantului/tertului
sustinator.
- Daca in documentatia tehnica, respectiv Caietele de sarcini, apar specificatii tehnice care indica o anume origine, furnizor, producator,
procedeu special, marca de fabrica, brevet de inventie, licenta de fabricatie sau alte asemenea, se va adauga sintagma SAU ECHIVALENT.
NOTA:  Daca un operator economic considera ca anumite clauze contractuale obligatorii ii sunt in defavoare, va solicita autoritatii
contractante clarificari, inclusiv modificarea lor, cu cel putin 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, astfel incat daca aceste
clauze vor fi  amendate/ modificate ele sa fie aduse la cunostinta tuturor operatorilor economici interesati, inainte de data limita de
depunere a ofertelor.
Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau copie in
vederea participarii la procedura.
Avand in vedere prevederile art.123, alin (1), din HG 395/2016, in cadrul ofertei sa se mentioneze documentele considerate confidentiale,
clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala. In conformitate cu art.57, alin. (4) din Legea 98/2016 documentele care
sunt considerate confidentiale trebuie sa fie insotite de dovada care le confera caracterul de confidentialitate. In caz contrar, declaratia
privind confidentialitatea nu va fi luata in considerare.
 
Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea
standardelor,  la  un  anumit  producator,  la  marci,  brevete,  tipuri,  la  o  origine  sau  la  o  productie/metoda  specifica  de
fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”

 
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 cailor de atac sunt cele prevazute la Legea nr.101/2016.

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
Municipiul Deva, Serviciul Achizitii 
Adresa: Piata Unirii, nr.4; Localitatea: Deva; Cod postal: 330152; Tara: Romania; Telefon: +40 371459892; Fax: +40 254226176; E-mail:
achizitii_publice@primariadeva.ro; Adresa internet: (URL) www.primariadeva.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
Da
Exista observatii ANAP?Nu
Nu

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.05.2022
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