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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 372797597; Fax: +40 232279654; E-mail: office.dgaspcis@dasiasi.ro;
Adresa internet: (URL) www.dasiasi.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro; 

 

Sectiunea II: Obiect
 

II.1) Obiectul achizitiei
 

II.1.1 Titlu:
Contract de achizitie publica pentru Servicii de proiectare şi servicii de asistenţă tehnică din partea proiectantului in cadrul proiectului
,,Închiderea Centrului Rezidențial ”Bucium” Iași, județul Iași – Componenta 1, COD SMIS 130248

Numar de referinta: 9899076_2020_PAAPD1136237
 

II.1.2 Cod CPV Principal:
71220000-6 - Servicii de proiectare arhitecturala (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului
Servicii

 
II.1.4) Descriere succinta:
Contract de achizitie publica de de Servicii de proiectare şi servicii de asistenţă tehnică din partea proiectantului in cadrul proiectului
,,Închiderea Centrului Rezidențial ”Bucium” Iași, județul Iași – Componenta 1, COD SMIS 130248, pentru  construirea  si dotarea a trei case
de tip familial, imprejmuire si racorduri utilitati, in comuna Miroslava, jud. Iasi, defalcate în trei loturi, respectiv  Proiecte Tehnice și detalii
de execuție,  proiecte pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (DTAC) si obtinerea autorizatiilor de construire, proiecte de
organizare a executiei lucrarilor (POE), documentatii pentru obtinere avize solicitate la autorizare, documentatie pentru obtinere aviz de
securitate la incendiu, asistență tehnică din partea proiectantului si elaborarea certificatelor de performanta energetica a cladirilor
construite si reabilitate.
 
Contractul în cauză este împărtit pe loturi, după cum urmează:
Lot  1:  Construire  si  dotare  casă  de  tip  familial ,  împrejmuire  și  racorduri  util ități  în  Localitatea  Cornesti ,Comuna
Miroslava,nr.cad.79478,Jud.Iasi,in cadrul proiectului ,,Inchiderea Centrului rezidential Bucium Iasi”- Componenta 1 - conform obiectului
contractului
      - Documentații tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor,/acordurilor/autorizatiei de construire si obținerea acestora
      - Proiect tehnic și detalii de execuție
      - Certificarea performantei energetice
      - Asistența tehnică din partea proiectantului:
               •Pe perioada de execuție a lucrărilor
               •Pentru participarea la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, care fac obiectul prezentului contract
Lot 2: Construire si dotare casă de tip familial, împrejmuire și racorduri utilități în Comuna Miroslava,sat Cornesti, Jud.Iasi, NC79434,in
cadrul proiectului ,,Inchiderea Centrului rezidential Bucium Iasi”- Componenta 1 - conform obiectului contractului
      - Documentații tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor,/acordurilor/autorizatiei de construire si obținerea acestora
      - Proiect tehnic și detalii de execuție
      - Certificarea performantei energetice
      - Asistența tehnică din partea proiectantului:
               •Pe perioada de execuție a lucrărilor
               •Pentru participarea la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, care fac obiectul prezentului contract
Lot  3:  Construire  si  dotare  casă  de  tip  familial,  împrejmuire  și  racorduri  utilități  în  Localitatea  Cornesti,Comuna  Miroslava,
Jud.Iasi,NC79465,in cadrul proiectului ,,Inchiderea Centrului rezidential Bucium Iasi”- Componenta 1 - conform obiectului contractului.
      - Documentații tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor,/acordurilor/autorizatiei de construire si obținerea acestora
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      - Proiect tehnic și detalii de execuție
      - Certificarea performantei energetice
      - Asistența tehnică din partea proiectantului:
               •Pe perioada de execuție a lucrărilor
               •Pentru participarea la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, care fac obiectul prezentului contract
conform cerinţelor caietului de sarcini anexat si cerintelor din Ghidului POR 2019/8/8.1/8.3 Operaţiunea C "grup vulnerabil: copii”-2020-
Apel 2.
 
Acestea se vor presta 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 facturi 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.

 

Sectiunea VI:  Informatii suplimentare
 

VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.04.2021

 
VI.6) Informatii despre anuntul original
Anunt original din SEAP: Anunt de participare simplificat SCN1085274

 

SECTIUNEA VII: Modificari
 

VII.1) Informatii care urmeaza sa fie modificate sau adaugate
 

VII.1.1) Motivul modificarii
Modificarea informatiilor originale oferite de autoritatea contractanta

 
VII.1.2) Text care urmeaza sa fie corectat in anuntul original

 
Numarul sectiunii In loc de A se citi
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VII.2) Alte informatii suplimentare:
-

 

Numarul sectiunii: III.1.1) Capacitatea de
exercitare a activitatii profesionale, inclusiv
cerintele privind inscrierea in registrele
profesionale sau comerciale
Locul textului ce urmeaza sa fie modificat: la
finalul textului se adauga NOTA.

..... informațiile prezentate în certificatul
constatator trebuie să fie reale/actuale la
momentul prezentării lor. -
depunerea/prezentarea documentelor
solicitate în cadrul acestei secțiuni se poate
face în oricare din formele: original/copie
legalizată/copie lizibila cu mențiunea
„conform cu originalul”.

.... informațiile prezentate în certificatul
constatator trebuie să fie reale/actuale la
momentul prezentării lor. -
depunerea/prezentarea documentelor
solicitate în cadrul acestei secțiuni se poate
face în oricare din formele: original/copie
legalizată/copie lizibila cu mențiunea
„conform cu originalul”.
NOTA- Prevederi art. 173 din Legea 98/2016
(1) Autoritatea contractanta are dreptul de a
solicita oricarui operator economic sa
prezinte documente relevante care sa
dovedeasca forma de inregistrare si, dupa
caz, de atestare ori apartenenta din punct de
vedere profesional, in conformitate cu
certintele legale din tara in care este stabilit
operatorul economic.
(2) In procedurile de atribuire a contractelor
de achizitie publica de servicii, in cazul in
care este necesar ca operatorii economici sa
detina o autorizatie speciala sau sa fie
membri ai unei anumite organizatii pentru a
putea presta serviciile in cauza in statul de
origine, autoritatea contractanta are dreptul
de a solicita acestora sa demonstreze ca
detin o astfel de autorizatie sau ca sunt
membri ai unei astfel de organizatii.
Persoane juridice straine: documente
relevante echivalente emise de autoritatile
competente din tara in care isi are sediul
operatorul economic, care sa dovedeasca o
forma de inregistrare si, dupa caz, de
atestare sau apartenenta din punct de
vedere profesional, in conformitate cu
cerintee legale din tara in care este stabilit
operatorul economic, in original/copie
legalizata/copie lizibila cu mentiunea
"conform cu originalul", insotita de o
traducere autorizata a acestora in limba
romana.
Autorizarile/atestarile necesare pentru
prestarea/executarea unor operatiuni care
nu constituie obligatia caracterisitica
rezultata din obiectul principal al
contractului, se vor regasi la nivelul
propunerii tehnice, unde ofertantul urmeaza
sa prezinte informatii in legatura cu modul
de asigurare a executiei  operartiunilor in
conformitate cu reglementarile legale
aplicabile.
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