
Contract de achizitie publica pentru Servicii de proiectare
şi servicii de asistenţă tehnică din partea proiectantului in
cadrul proiectului ,,Închiderea Centrului Rezidențial ”Sf.

Stelian”Pașcani, județul Iași”,, COD SMIS 130249
Programul Operational Regional 2014-2020

Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și
sociale

 
 

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: dgaspc.achizitii@yahoo.com;
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 pentru Servicii  de proiectare şi  servicii  de asistenţă tehnică din partea proiectantului  in cadrul
proiectului ,,Închiderea Centrului Rezidențial ”Sf. Stelian”Pașcani, județul Iași”,, COD SMIS 130249
Programul Operational Regional 2014-2020
Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale
Numar referinta: 9899076_2021_PAAPD1177195

 
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 pentru Servicii de proiectare şi servicii de asistenţă tehnică din partea proiectantului in cadrul
proiectului ,,Închiderea Centrului Rezidențial ”Sf. Stelian”Pașcani, județul Iași”,, COD SMIS 130249, pentru  construirea  si dotarea a
doua case de tip familial, imprejmuire si racorduri utilitati, in orasul Pascani, jud. Iasi, si reabilitarea, modernizarea si dotarea in
vederea schimbarii de destinatie din Centru rezidential „Sf. Stelian” Pașcani in Centru de zi „Sf. Stelian”, Pașcani, str. M. Kogălniceanu,
nr. 2, Oraș Pascani, jud. Iași, 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 3 loturi, după cum urmează:
   Lot 1:  ,,Construire casă de tip familial, împrejmuire şi racorduri utilităţi în str. Morilor, cvartal 47, loturile 4, 5, 6 și 8, Oraş Pașcani,
jud. Iași, în cadrul proiectului „Închiderea Centrului rezidenţial Sf. Stelian Paşcani, judeţul Iași” - NC 65937
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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
   Pentru participarea la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie
 
   LOT 2. „Construire  casă de tip familial, împrejmuire şi racorduri utilităţi în str. Morilor, cvartal 47, loturile 1, 2 și 3, oraş Pașcani, jud.
Iași, în cadrul proiectului „Închiderea Centrului rezidenţial Sf. Stelian Paşcani judeţul Iaşi “ – NC 65953
-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
   Pentru participarea la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie
 
   LOT 3.   ,,Reabilitare si schimbare destinatie din Centru rezidential „sf. stelian” Pașcani in Centru de zi „Sf. Stelian”, Pașcani, str. M.
Kogălniceanu, nr. 2, Oraș Pascani, jud. iași, in cadrul proiectului „Închiderea Centrului rezidential Sf. Stelian Pascani, judeţul Iași” – NC
65352
-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
   Pentru participarea la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie
 
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.
Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de
atribuire, cu respectarea termenului limita stabilit de autoritatea contractanta in fisa de date a achizitiei – Sectiunea I.1), respectiv
numarul  de zile  pana la  care  se  pot  solicita  clarificari  inainte  de data  limita  de depunere a  ofertelor/candidaturilor:  6  zile.
Raspunsurile la solicitarile de clarificari cu privire la documentatia de atribuire vor fi publicate în SEAP in a patra zi inainte de data
limita de depunere, la Sectiunea ”Solicitari de clarificare/Intrebari” din cadrul anuntului de participare simplificat.
Durata prezentului contract începe de la data semnării lui de către ambele părți și va fi până la recepția finală a lucrărilor, fiind
formată din maxim 5 zile lucrătoare necesare pentru constituirea garanției de buna execuție si din durata de executie a  celor 4
etape  a contractului.
- Etapa 1 - Documentatii tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor – 60 zile calendaristice
 -Etapa 2 - Proiecte tehnice si detalii de executie - 60 zile calendaristice contractului
- Etapa 3 - Începe după receptia proiectului tehnic şi se va desfăsura pe toată durata de execuţie a lucrărilor, pana la receptia finala
și cuprinde  Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului
 - Etapa 4 - Certificarea performanţei energetice – 30 zile calendaristice (documentatii necesare la receptia la terminarea lucrarilor)
(certificate de performanţă energetică necesare la recepţia la terminarea lucrărilor) Termenul de finalizare a Proiectului de Autorizare
(DTAC+DTAD+DTOE), Proiectului Tehnic

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

 
II.1.7) Valoarea totala a achizitiei
Valoare: 153000
Moneda: RON

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.1) Titlu 
2 . „Construire  casă de tip familial, împrejmuire şi racorduri utilităţi în str. Morilor, cvartal 47, loturile 1, 2 și 3, oraş Pașcani, jud. Iași,
în cadrul proiectului „Închiderea Centrului rezidenţial Sf. Stelian Paşcani judeţul Iaşi “ – NC 65953

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 71220000-6 Servicii de proiectare arhitecturala (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -
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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)
Cuprinde:
-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
   Pentru participarea la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie

 
II.2.1) Titlu 
3 ,,Reabilitare si  schimbare destinatie din Centru rezidential  „sf.  stelian” Pașcani in Centru de zi  „Sf.  Stelian”,  Pașcani,  str.  M.
Kogălniceanu, nr. 2, Oraș Pascani, jud. iași, in cadrul proiectului „Închiderea Centrului rezidential Sf. Stelian Pascani, judeţul Iași” – NC
65352

 
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)
Cuprinde:
-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
   Pentru participarea la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie

 
II.2.1) Titlu 
1 ,,Construire casă de tip familial, împrejmuire şi racorduri utilităţi în str. Morilor, cvartal 47, loturile 4, 5, 6 și 8, Oraş Pașcani, jud. Iași,
în cadrul proiectului „Închiderea Centrului rezidenţial Sf. Stelian Paşcani, judeţul Iași” - NC 65937

 
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)
Cuprinde:
-documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor,/acordurilor/autorizatiei de construire si obtinerea acestora
-proiect tehnic si detalii de executie
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-certificarea performantei energetice
-asistenta tehnica din partea proiectantului:
   Pe perioada de executie a lucrarilor
   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 prestare servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru Proiectul
Inchiderea Centrului Rezidential Sf Stelian Pascani jud. Iasi Cod SMISS 130249

V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
19744/248 / 15.09.2021

 
V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 3
Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 3
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: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
Mem Project Construct S.r.l 
Cod de identificare fiscala: 30833576; Adresa: Strada , Nr. ;  Localitatea: Iasi; Cod NUTS: RO213 Iasi; Cod postal: 700313; Tara:
Romania; Telefon: +4 0752007947; Fax: -E-mail: sofroni_andrei@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: 184900
Valoarea totala a contractului/lotului: 153000
Moneda: RON

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

 

Sectiunea VI: Informatii complementare
 

VI.3) Informatii suplimentare
              Reguli  de  comunicare  si  transmitere  a  datelor:  A  se  vedea  Notificarea  ANAP  nr.  247,  disponibila  la  adresa
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http://anap.gov.ro/web/notificarea-cu-privire-la-modalitatea- detransmitere a solicitarilor- de-clarificari-prin-intermediul-seap/ Pentru
comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitari de clarificari în legatura cu oferta prin utilizarea
facilitatilor  tehnice disponibile în SEAP;  operatorii  economici  vor transmite raspunsurile  la  solicitarile  de clarificari  si  eventualele
documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP, în format electronic, semnate cu semnatura electronic extinsa;
comunicarea rezultatului procedurii va fi transmisa de SEAP si prin utilizarea uneia dintre urmatoarele modalitati de comunicare: fax sau
mail, cu specificatia confirmarii de îndata a faxului sau emailului primit si remiterea acestuia purtând numarul si data de înregistrare
apartinând ofertantului. Operatorii economici au obligatia depunerii DUAE in SEAP odata cu oferta, sub sanctiunea respingerii acesteia din
urma ca inacceptabila conform art. 137 alin. (2) lit. b) din HG nr. 395/2016.
2. DUAE se completeaza de catre ofertanti direct in SICAP.

 
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: 700309; Tara: Romania; Telefon: +40 232474800; Fax:
+40 213104642 / +40 218900745; E-mail: contact@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 Achizitii Publice si Serviciul Juridic si Contencios din cadrul DGASPC Iasi 
Adresa:  Strada Vasile Lupu, Nr.  57A; Localitatea:  iasi;  Cod postal:  700309; Tara:  Romania;  Telefon:  +40 232474800; Fax:  +40
232279654; E-mail: dgaspc.achizitii@yahoo.com; 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
15.09.2021
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