
Servicii de proiectare si Execuţie de lucrări pentru
obiectivul REABILITARE SI EXTINDERE SCOALA

GIMNAZIALA LARGA JIJIA CORP A SI B, COMUNA
MOVILENI, JUDETUL IASI

 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
COMUNA MOVILENI (PRIMARIA COMUNEI MOVILENI) 
Cod de identificare fiscala: 4540410; Adresa: Strada: SEPRANTEI, nr. 40; Localitatea: Movileni; Cod NUTS: RO213 Iasi; Cod postal: 707350;
Tara: Romania; Persoana de contact: DANIELA ALUPEI; Telefon: +40 232297878; Fax: +40 232297878; E-mail: movileni_iasi@yahoo.com;
Adresa internet: (URL) http://www.primariamovileni.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
Servicii de proiectare si Execuţie de lucrări pentru obiectivul REABILITARE SI EXTINDERE SCOALA GIMNAZIALA LARGA JIJIA CORP A
SI B, COMUNA MOVILENI, JUDETUL IASI
Numar referinta: 2.2

 
II.1.2) Cod CPV principal
45210000-2 Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Lucrari

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Servicii de proiectare si Execuţie de lucrări pentru obiectivul REABILITARE SI EXTINDERE SCOALA GIMNAZIALA LARGA JIJIA
CORP A SI B,  COMUNA MOVILENI,  JUDETUL IASI in conformitate cu caietul de sarcini  pe toata durata executiei  lucrarilor la
obiectivul referit.
Valoarea estimata este de 454.062 lei fara TVA si este compusa dupa cum urmeaza:
1. Servicii de proiectare - Faza proiect tehnic, Detalii de executie și Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic aferente
obiectivului de investitie – 15.001 lei fara TVA
2. Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor – 0,00 lei;
3. Execuție de lucrări – 439.061 lei fara TVA, defalcat după cum urmează:
Cap. 2.1 –  12.000 lei;
Cap.3 – 3.8.1 - 0,00 lei;
   Cap. 4  – 4.1 – 353.061 lei;
        – 4.2 – 2.000 lei;
       – 4.3 – 12.000 lei;
       –  4.4 – 0 lei;
       – 4.5 – 60.000 lei;
Valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute precizată în
bugetul proiectului (devizul general), acestea putând fi accesate, după caz, în funcție de necesități, prin modificarea contractului în

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Anunt publicat: [SCNA1029851/18.12.2019] Pagina 1
Generat la: 18.12.2019 14:52



condițiile prevăzute la art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.
 

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

 
II.1.7) Valoarea totala a achizitiei
Valoare: 453014,76
Moneda: RON

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 45210000-2 Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare: 
COMUNA MOVILENI, JUD IASICOMUNA MOVILENI, JUD IASI

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Valoarea estimata este de 454.062 lei fara TVA si este compusa dupa cum urmeaza:
1.   Servicii de proiectare - Faza proiect tehnic, Detalii de executie și Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic aferente
obiectivului de investitie – 15.001 lei fara TVA
2.   Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor – 0,00 lei;
3.   Execuție de lucrări – 439.061 lei fara TVA, defalcat dupa cum urmeaza:
Cap. 2.1 –  12.000 lei;
Cap.3 – 3.8.1 - 0,00 lei;
   Cap. 4  – 4.1 – 353.061 lei;
        – 4.2 – 2.000 lei;
       – 4.3 – 12.000 lei;
       –  4.4 – 0 lei;
       – 4.5 – 60.000 lei;
Descrierea serviciilor  ce urmeaza a fi  prestate si  a  lucrarilor  ce urmeaza a fi  executate se regaseste in  sectiunea ”Memoriu
tehnic/Caiet de sarcini ".

 

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
Un contract de achizitii publice

 
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
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Contract de prestare de servicii de proiectare si de lucrări Nr. 11074 data 16.12.2019

V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
11074/16.12.2019 / 16.12.2019

 
V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 1
Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 0
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
MDV BUILD SRL 
Cod de identificare fiscala: RO37068099; Adresa: Strada Maiorescu Titu, Nr. 24A; Localitatea: Iasi; Cod NUTS: RO213 Iasi; Cod postal:
700463; Tara: Romania; Telefon: +40 232410666; Fax: -E-mail: mdvbuild@yahoo.com; Adresa internet: (URL) -Contractul este un
IMM Nu

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 453014
Valoarea totala a contractului/lotului: 453014,76
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
-

 
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: -

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
-

 
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
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Nu
 

VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.12.2019
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