
Contract de achizitie publica Servicii de proiectare si
asistenta tehnica pentru proiectul ,,Inchiderea  Centrului

rezidential Bucium Iasi” - Componenta 2, cod SMIS
130475

 
 

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 232240088; E-mail: dasiasi@iasi.rdsmail.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
Contract de achizitie publica Servicii de proiectare si asistenta tehnica pentru proiectul ,,Inchiderea  Centrului rezidential Bucium
Iasi” - Componenta 2, cod SMIS 130475
Numar 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) Descrierea succinta
              Contract de achizitie publica de Servicii de proiectare si asistenta tehnica pentru proiectul ,,Inchiderea  Centrului rezidential
Bucium Iasi”- Componenta 2, din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi, judetul Iasi”, cod SMIS
130475.
 
Contractul în cauză este împărtit pe loturi, după cum urmează:
Lot 1: Construire si dotare casă de tip familial, împrejmuire și racorduri utilități în sat Cornesti,Comuna Miroslava,Jud.Iasi,NC 77229
“in cadrul proiectului ,,Inchiderea  Centrului rezidential Bucium Iasi”-- Componenta 2
      - 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: Reabilitare,modernizare si dotare,in vederea schimbarii de destinatie,din Sala de sport din str.Paun,nr.70,Iasi,in Centru de zi “
in cadrul proiectului ,,Inchiderea  Centrului rezidential Bucium Iasi” - Componenta 2
      - 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.
 
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturii este de 6 zile.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare in a 4 a zi
inainte de data limita de depunere a ofertelor.

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

 
II.1.7) Valoarea totala a achizitiei
Valoare: 35740
Moneda: RON

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.1) Titlu 
1 Construire si dotare casă de tip familial, împrejmuire și racorduri utilități în sat Cornesti,Comuna Miroslava,Jud.Iasi,NC 77229 “in
cadrul proiectului ,,Inchiderea  Centrului rezidential Bucium Iasi”-- Componenta 2

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 71220000-6 Servicii de proiectare arhitecturala (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare: 
Conform caiet de sarciniConform caiet de sarcini

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Proiectul va include:
Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiei de construire si obtinerea acestora
Proiect tehnic si Detalii de executie
Certificarea performantei energetice
Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor
Asistenta tehnica din partea proiectantului pentru participarea la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie

 
II.2.1) Titlu 
2 Reabilitare,modernizare si dotare,in vederea schimbarii de destinatie,din Sala de sport din str.Paun,nr.70,Iasi,in Centru de zi “ in
cadrul proiectului ,,Inchiderea  Centrului rezidential Bucium Iasi” - Componenta 2

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 71220000-6 Servicii de proiectare arhitecturala (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare: 
Conform caiet de sarciniConform caiet de sarcini

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Proiectul va include:
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Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiei de construire si obtinerea acestora
Proiect tehnic si Detalii de executie
Certificarea performantei energetice
Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor
Asistenta tehnica din partea proiectantului pentru participarea la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie

 

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 servicii de proiectare si servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pentru Proiectul
Inchiderea Centrului Rezidential Bucium Iasi Componenta 2

V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
19657 / 02.06.2021

 
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: Nu

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
ETALON POL CONSULT 
Cod de identificare fiscala: 33457190; Adresa: Strada Ilaşcu Ilie, Nr. 9; Localitatea: Suceava; Cod NUTS: RO215 Suceava; Cod postal:
720208; Tara: Romania; Telefon: +40 743133621; Fax: -E-mail: proiectare.suceava@gmail.com; Adresa internet: (URL) -Contractul
este un IMM Da

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 56000
Valoarea totala a contractului/lotului: 35740
Moneda: RON

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

 

Sectiunea VI: Informatii complementare
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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: 700154; Tara: Romania; Telefon: +40 0213104641; 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: 
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 Achizitii Publice Tehnic Patrimoniu si Serviciul Juridic si Contencios 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: dasiasi@iasi.rdsmail.ro; Adresa internet: (URL) www.dasiasi.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
03.06.2021
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