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Proiectare si executie lucrari pentru “Extindere rețea de
alimentare cu apă și rețea de canalizare în comuna
Movileni, județul Iași”

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
Proiectare si executie lucrari pentru “Extindere rețea de alimentare cu apă și rețea de canalizare în comuna Movileni, județul Iași”
Numar referinta: 4540410/2018/1522

II.1.2) Cod CPV principal
45231300-8 Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului
Lucrari

II.1.4) Descrierea succinta
Proiectare si executie lucrari pentru “Extindere rețea de alimentare cu apă și rețea de canalizare în comuna Movileni, județul
Iași”, conform celor cuprinse in caietul de sarcini si documentatia de atribuire.
Proiectul constă în extinderea unui sistem centralizat de canalizare şi de alimentare cu apă a comunei Movileni, constând din: Reţele
de canalizare în sistem separativ, ce colectează gravitaţional apele uzate menajere de pe raza comunei Movileni; Staţii de pompare
ape uzate în comuna Movileni, care asigura transportul apelor uzate spre staţia de epurare existentă, aparținând comunei Movileni;
Conductă de refulare care asigură transportul apelor uzate aferente localităţilor spre stația de epurare existentă a comunei
Movileni; Stație hidrofor; Conductă de aducțiune care transportă apa de la stația hidrofor către zona înaltă a localității Iepureni;
Reţea de alimentare cu apă în comuna Movileni; Cămine de vane amplasate pe traseul reșelei de alimentare cu apă proiectate.
Lungimea totală a reţelei de canalizare, în comuna Movileni este de 21150,00 metri.
Canalele principale şi secundare se vor realiza din: - tuburi PVC, Dn 250 mm, tip SN4 pe o lungime de 21150,00 m
Lungimea totală a reţelei de alimentare cu apă, în comuna Movileni este de 20149,00 metri. Conductele se vor realiza din: - tuburi
OL, Dn 110 mm pe o lungime de 20149,00 m
Valoarea estimata este de: 13.202.476 lei, fara TVA, defalcata astfel:
Proiectare: 313.000 lei fara TVA
- Proiect tehnic si detalii de executie: 200.000 lei;
- Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor: 25.000 lei;
- Verificarea tehnica de calitate a proiectului: 18.000 lei
- Asistenta tehnica din partea proiectantului: 70.000 lei.
Executie: 12.889.476 lei fara TVA
- cap. 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului: 0 lei;
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- cap. 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii: 60.000 lei;
- cap. 4.1. Constructii si instalatii: 12.190.091 lei;
- cap. 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale: 0 lei
- cap. 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj: 634.381 lei
- cap. 5.1. Organizare de santier: 5.004 lei;
Durata contractului este de 13 luni: Se va avea in vedere o perioada de proiectare de 1 luna calendaristica si 12 luni pentru asistenta
tehnica pe perioada executiei lucrarilor, precum si pentru executia lucrarilor.
Atentie: Termenul pana la care operatorii economici pot solicita clarificari, este de 14 zile. Autoritatea contractanta va raspunde la
solicitarile de clarificari (daca acestea au fost primite in termen), cu 7 zile inainte de data stabilita pentru depunerea ofertelor.

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

II.1.7) Valoarea totala a achizitiei
Valoare: 13096855,22
Moneda: RON

Sectiunea II.2 Descriere
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 45231300-8 Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iasi
Locul principal de executare:
Comuna Movleni, jud. IasiComuna Movleni, jud. Iasi

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Cantitatea totală sau domeniul (inclusiv, după caz, toate loturile şi toate opţiunile)
- conform proiectului tehnic
- lungimea totatala a reteli de alimentare cu apa in comuna Movileni este de 20149 m
- camine de vane – 45 buc
- hidranti e incendiu – 41 buc cu distanta de maxim 500 m intre ei
- lungimea totatala a conductelor de bransament pe traseul extinderii este de 2500 m
- camine de bransament – 250 buc
- subtraversari de drumuri si vai cu lungime totala de 106 m
- lucrari de desfacere si refacere a drumurilor balastate - 2.05 m
- lucrari de desfacere su refacerea a rigolelor stradale – 560 m
- lungimea totala a reteli de canalizare 21150 m
- statii de pompare ape uzate – 8 buc
- camine de vizitare – 536 buc
- racorduri la canalizare – 250 racorduri
- subtraversari de drumuri si vai in lungime totatala de 134 m pentru conducta de canalizare Dn 250 mm
- Subtraversari de drumuri si vai in lungime totatala de 620 m pt conducta de refulare Dn 90mm
- lucrari de desfacere si refacere a rigolelor stradale – 942 m
- lucrari de refacere a drumurilor prin asfaltare conform proiectului tehnic

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
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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 privind Achiziția publică cu denumirea”Proiectare si executie de lucrari pentru – Extindere retea de
alimentare cu apa si retea de canalizare in comuna Movileni, judetul Iasi”
V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
6507 / 24.09.2018

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
ATOPUM INVEST
Cod de identificare fiscala: RO 30691820; Adresa: Strada Calea Bucuresti, Nr. 170; Localitatea: Targoviste; Cod NUTS: RO313
Dambovita; Cod postal: 137005; Tara: Romania; Telefon: +40 756199376; Fax: -E-mail: atopuminvest@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: 13202476
Valoarea totala a contractului/lotului: 13096855,22
Moneda: RON

V.2.5) Informatii privind subcontractarea
Este probabil sa se recurga la subcontractarea contractului: Da
Valoarea sau procentul din contract care ar putea fi subcontractat unor terti:
Valoare fara TVA:60000 Moneda: RON
Procent:0%

Sectiunea VI: Informatii complementare
VI.3) Informatii suplimentare
În vederea departajarii ofertelor autoritatea contractanta va solicita depunerea în SEAP a unor noi oferte financiare (procedura
fiind desfasurata integral prin mijloace electronice)
Interactiunea cu ofertantii, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfa?ura dupa urmatoarele reguli:
Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii
fisierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatura electronica).
Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa în
mod exclusiv în SEAP la Sectiunea ”Întrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la
acestea vor fi publicate în SEAP la Sectiunea ”Documentatie, clarificari si decizii” din cadrul anuntului de participare simplificat.
Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP
(www.elicitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 si vor transmite solicitarile in termenul
stabilit de Autoritatea contractanta, conf. art. 160, alin. 1 din Legea 98/2016, modificat prin OUG 107/2017. Pentru comunicarile ulterioare
depuneriin ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare în legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice
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disponibile în SEAP (Sectiunea “Întrebari”).
Comisia de evaluare va analiza DUAE în corelatie cu cerintele stabilite prin fisa de date a achizitiei.
Comisia de evaluare va analiza si verifica fiecare oferta din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de
vedere al aspectelor financiare pe care le implica.
În urma finalizarii fiecareia dintre fazele de verificare prevazute mai sus autoritatea contractanta va comunica fiecarui ofertant ce a fost
respins motivele care au stat la baza acestei decizii, iar celorlalti faptul ca se trece la faza urmatoare de verificare, cu respectarea
prevederilor Capitolului IV, Sectiunea a 13 – a din Legea nr. 98/2016.
În urma finalizarii fiecareia dintre fazele de verificare prevazute mai sus, autoritatea contractanta va introduce în SEAP rezultatul
admis/respins, si va deschide în SEAP sesiunea pentru prezentarea documentelor suport aferente DUAE depuse de ofertantul de pe
primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, acordând un termen de raspuns.
Durata de proiectare a lucrarilor este de 1 luna calendaristica
Durata de executie a lucrarilor este de 12 luni calendaristice.
Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin
intermediul SEAP (Sectiunea “Întrebari”), în format electronic, semnate cu semnatura electronica, conform Legii 455/2001.
Operatorii economici vor respecta modelul de contract de lucrari.
Operatorii economici pot completa DUAE prin accesarea link-ului https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter si
https://ec.europa.eu/tools/espd.

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) 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:
Eventualele contestatii se pot depune la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor si vor fi solutionate potrivit Legii
101/2016. Termenul de depunere al contestatiei : in conformitate cu art.8 din legea 101/2016

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
Primaria Comunei Movileni
Adresa: sat Movileni, comuna Movileni, jud. Iasi; Localitatea: Movileni (Iasi); Cod postal: 707350; Tara: Romania; Telefon: +40
232297878; Fax: +40 232297878; E-mail: movileni_iasi@yahoo.com; Adresa internet: (URL) http://www.movileni.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
24.09.2018
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