
Achizitie microbuz transport persoane 13 + 1 locuri
 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi 
Cod de identificare fiscala: 9899076; Adresa: Strada: Vasile Lupu, nr. 57A; Localitatea: Iasi; Cod NUTS: RO213 Iasi; Cod postal: 700309;
Tara: Romania; Persoana de contact: Marian Matei; Telefon: +40 232474800; Fax: +40 232279654; E-mail: office.dgaspcis@dasiasi.ro;
Adresa internet: (URL) www.dasiasi.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
Agentie/birou regional sau local

 
I.5) Activitate principala
Protectie sociala

 

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu
Achizitie microbuz transport persoane 13 + 1 locuri
Numar referinta: 9899076_2021_PAAPD1307005

 
II.1.2) Cod CPV principal
34114400-3 Microbuze (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Furnizare

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Autoritatea contractantă îsi propune prin intermediul prezentei proceduri să achizitioneze Furnizarea de microbuz transport
persoane 13+1 locuri, necesar pentru transportul în condiții de siguranță a beneficiarilor cu nevoi speciale. Obiectul contractului
este reprezentat de achiziţia unui microbuz tranport persoane prin semnarea unui contract de furnizare. Acestea se vor furniza cu
caracteristicile şi în condiţiile solicitate în Caietul de sarcini. Plata se va face prin OP in termen de 30 zile calendaristice de la data
inregistrarii facturii de catre beneficiar la sediul Autoritatii Contractante si prin exceptie, in termen de maxim 60 de zile calendaristice
de la data inregistrarii acesteia in conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Legea 72/2013 actualizata. Operatorii economici vor
putea solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire cu 6 zile înainte de data limită de
depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet la toate solicitările de clarificări în legatură cu
documentatia de atribuire conform obligației prevăzute la art.160 alin.2 din Legea nr.98/2016, cu 4 zile înainte de data limită de
depunere a ofertelor.

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

 
II.1.7) Valoarea totala a achizitiei
Valoare: 155450,18
Moneda: RON

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 34114400-3 Microbuze (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -
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II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare: 
sediul DGASPC Iasi, Str. Vasile Lupu nr. 57Asediul DGASPC Iasi, Str. Vasile Lupu nr. 57A

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Cantitatea solicitata pe parcursul derularii contractului: 1 buc
Valoarea estimată fără TVA: 155.462,18  RON

 

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 furnizare microbuz 14+1 locuri
V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
26105 / 28.07.2021

 
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
ATI Motors Holding SRL 
Cod de identificare fiscala: RO 15903511; Adresa: Strada N/A, Nr. FN; Localitatea: Miroslava; Cod NUTS: RO213 Iasi; Cod postal:
707410; Tara: Romania; Telefon: +40 2322560100; Fax: +4 0232251200; E-mail: marius.manolache@ford-iasi.ro; Adresa internet:
(URL) http://www.ford-iasi.ro/; Contractul este un IMM Nu

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 155462,18
Valoarea totala a contractului/lotului: 155450,18
Moneda: RON

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

Sectiunea VI: Informatii complementare
 

VI.3) Informatii suplimentare
              DUAE se completeaza de catre ofertanti direct in SEAP.

 
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: 
Legea 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale
şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional
de Soluţionare a Contestaţiilor.

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
Serviciul Juridic si Contencios, Serviciu  Achizitii  Publice Tehnic Patrimoniu din cadrul DGASPC Iasi 
Adresa: str. Vasile Lupu nr. 57 A; Localitatea: iasi; Cod postal: 700309; Tara: Romania; Telefon: +40 232474800; Fax: +40 232279654;
E-mail: office.dgaspcis@dasiasi.ro; Adresa internet: (URL) www.das.iasi.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
30.07.2021
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