
Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a
drumurilor judeţene

Lot 1 – Zona nr. 1 VEST
 Lot 2 – Zona nr. 2 EST

 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
JUDETUL TELEORMAN 
Cod de identificare fiscala: 4652686; Adresa: Strada: Dunării, nr. 178; Localitatea: Alexandria; Cod NUTS: RO317 Teleorman; Cod postal:
140047; Tara: Romania; Persoana de contact:  Gavrila Manuela Carmen; Telefon: +40 247311201/356; Fax: +40 247421132; E-mail:
seap@cjteleorman.ro; Adresa internet: (URL) www.cjteleorman.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
Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene
Lot 1 – Zona nr. 1 VEST
 Lot 2 – Zona nr. 2 EST
Numar referinta: 4652686/2019/5/I/L

 
II.1.2) Cod CPV principal
45233141-9 Lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Lucrari

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Acord – cadru de lucrari - Intreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene
Lot 1 – Zona nr.1 VEST
Lot 2 – Zona nr.2 EST
, conform caietelor de sarcini.
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 14 zile. In masura in care solicitarile
de clarificari au fost adresate in acest temen, autoritatea contractantă va răspunde acestor solicitari înainte cu 10 zile față de data
limită de depunere a ofertelor.

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

 
II.1.7) Valoarea totala a achizitiei
Oferta cea mai scazuta: 99899219,85
Cea mai ridicata oferta: 99899219,85
Moneda: RON
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Sectiunea II.2 Descriere
II.2.1) Titlu 
1 Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene, Lot 1– Zona nr.1 VEST

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 45233141-9 Lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO317 Teleorman
Locul principal de executare: 
Drumurile judetene din judetul TeleormanDrumurile judetene din judetul Teleorman

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Se vor executa lucrari de Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene, conform caietului de sarcini.
Cantitatile minime si maxime estimate, pentru acordul cadru, precum si pentru fiecare contract subsecvent in parte,  sunt  in Anexa
C – Centralizator cantitati de lucrari minime si maxime pentru 48 luni, atasata caietului de sarcini.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

 
II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

 
II.2.14) Informatii suplimentare
-

 
II.2.1) Titlu 
2 Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene, Lot 2- Zona nr. 2 EST

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 45233141-9 Lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO317 Teleorman
Locul principal de executare: 
Drumurile judetene din judetul TeleormanDrumurile judetene din judetul Teleorman

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Se vor executa lucrari de Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene, conform caietului de sarcini.
Cantitatile minime si maxime estimate, pentru acordul cadru, precum si pentru fiecare contract subsecvent in parte,  sunt  in  Anexa
F – Centralizator cantitati de lucrari minime si maxime pentru 48 luni, atasata caietului de sarcini.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu
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II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

 
II.2.14) Informatii suplimentare
-

 

Sectiunea IV: Procedura
 

IV.1) Descriere
 

IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa

 
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: Da

 
IV.2) Informatii administrative

 
IV.2.1) Publicarea anterioara privind aceasta procedura
Numarul anuntului in JOUE: 2019/S 104-250812

 
IV.2.8) Informatii privind incetarea sistemului dinamic de achizitii
Anuntul implica incetarea sistemului dinamic de achizitii publicat in anuntul de participare de mai sus: Nu

 
IV.2.9) Informatii privind incetarea unei invitatii la o procedura concurentiala de ofertare sub forma unui
anunt orientativ periodic
Entitatea contractanta nu va atribui niciun alt contract pe baza anuntului orientativ periodic mentionat mai sus: Nu

 

Sectiunea V: Atribuirea contractului
 

Se atribuie un contract/un lot: Da
 

V.2) Atribuirea contractului
 

Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene - Lot 2 - Zona nr. 2 EST
V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
175 / 25.11.2019

 
V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 2
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: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
TEL DRUM 
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Cod de identificare fiscala: RO 2695680; Adresa: Strada Libertăţii, Nr. 458; Localitatea: Alexandria; Cod NUTS: RO317 Teleorman;
Cod  postal:  140102;  Tara:  Romania;  Telefon:  +40  247316976;  Fax:  +40  247316977;  E-mail:  office@teldrum.ro;
paul.harabagiu@teldrum.ro; aurelia.cirjan@teldrum.ro; Adresa internet: (URL) www.teldrum.ro; Contractul este un IMM Nu

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 0
Oferta cea mai scazuta: 46506452,93
Cea mai ridicata oferta: 46506452,93
Moneda: RON

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

 
Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene, Lot 2 - Zona nr.2 EST

V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
202 / 10.12.2019

 
V.2.2) Informatii privind ofertele
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
TEL DRUM 
Cod de identificare fiscala: RO 2695680; Adresa: Strada Libertăţii, Nr. 458; Localitatea: Alexandria; Cod NUTS: RO317 Teleorman;
Cod  postal:  140102;  Tara:  Romania;  Telefon:  +40  247316976;  Fax:  +40  247316977;  E-mail:  office@teldrum.ro;
paul.harabagiu@teldrum.ro; aurelia.cirjan@teldrum.ro; Adresa internet: (URL) www.teldrum.ro; Contractul este un IMM Nu

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 13665353
Valoarea totala a contractului/lotului: 12499456,35
Moneda: RON

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

 
Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene - Lot 1 - Zona nr.1 VEST

V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
107 / 05.08.2020

 
V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 3
Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 2
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: Da

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
TEL DRUM 
Cod de identificare fiscala: RO 2695680; Adresa: Strada Libertăţii, Nr. 458; Localitatea: Alexandria; Cod NUTS: RO317 Teleorman;
Cod  postal:  140102;  Tara:  Romania;  Telefon:  +40  247316976;  Fax:  +40  247316977;  E-mail:  office@teldrum.ro;
paul.harabagiu@teldrum.ro; aurelia.cirjan@teldrum.ro; Adresa internet: (URL) www.teldrum.ro; Contractul este un IMM Nu

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 0
Oferta cea mai scazuta: 53392766,92
Cea mai ridicata oferta: 53392766,92
Moneda: RON
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V.2.5) Informatii privind subcontractarea
Este probabil sa se recurga la subcontractarea contractului: Nu

 
Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene  Lot 1 - Zona nr.1 VEST

V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
112 / 18.08.2020

 
V.2.2) Informatii privind ofertele
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Da

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
TEL DRUM 
Cod de identificare fiscala: RO 2695680; Adresa: Strada Libertăţii, Nr. 458; Localitatea: Alexandria; Cod NUTS: RO317 Teleorman;
Cod  postal:  140102;  Tara:  Romania;  Telefon:  +40  247316976;  Fax:  +40  247316977;  E-mail:  office@teldrum.ro;
paul.harabagiu@teldrum.ro; aurelia.cirjan@teldrum.ro; Adresa internet: (URL) www.teldrum.ro; Contractul este un IMM Nu

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 14639309
Valoarea totala a contractului/lotului: 13348191,73
Moneda: RON

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

 
Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene Lot 2 - Zona nr. 2 EST

V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
53 / 05.05.2021

 
V.2.2) Informatii privind ofertele
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
TEL DRUM 
Cod de identificare fiscala: RO 2695680; Adresa: Strada Libertăţii, Nr. 458; Localitatea: Alexandria; Cod NUTS: RO317 Teleorman;
Cod  postal:  140102;  Tara:  Romania;  Telefon:  +40  247316976;  Fax:  +40  247316977;  E-mail:  office@teldrum.ro;
paul.harabagiu@teldrum.ro; aurelia.cirjan@teldrum.ro; Adresa internet: (URL) www.teldrum.ro; Contractul este un IMM Nu

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 13665353
Valoarea totala a contractului/lotului: 12499456,35
Moneda: RON

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

 
Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene Lot 1 - Zona nr.1 VEST

V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
161 / 11.10.2021

 
V.2.2) Informatii privind ofertele
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Da

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
TEL DRUM 
Cod de identificare fiscala: RO 2695680; Adresa: Strada Libertăţii, Nr. 458; Localitatea: Alexandria; Cod NUTS: RO317 Teleorman;
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Cod  postal:  140102;  Tara:  Romania;  Telefon:  +40  247316976;  Fax:  +40  247316977;  E-mail:  office@teldrum.ro;
paul.harabagiu@teldrum.ro; aurelia.cirjan@teldrum.ro; Adresa internet: (URL) www.teldrum.ro; Contractul este un IMM Nu

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 14639309
Valoarea totala a contractului/lotului: 13348191,73
Moneda: RON

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

 
Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene Lot 2 - Zona nr. 2 EST

V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
113 / 10.05.2022

 
V.2.2) Informatii privind ofertele
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
TEL DRUM 
Cod de identificare fiscala: RO 2695680; Adresa: Strada Libertăţii, Nr. 458; Localitatea: Alexandria; Cod NUTS: RO317 Teleorman;
Cod  postal:  140102;  Tara:  Romania;  Telefon:  +40  247316976;  Fax:  +40  247316977;  E-mail:  office@teldrum.ro;
paul.harabagiu@teldrum.ro; aurelia.cirjan@teldrum.ro; Adresa internet: (URL) www.teldrum.ro; Contractul este un IMM Nu

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 50922709
Valoarea totala a contractului/lotului: 12499456,35
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
              1. Elementul care face obiectul reofertarii: valoarea, fara TVA, a contractului subsecvent pentru care se solicita reofertarea
(operatorii economici avand dreptul ca, in procesul de reofertare sa modifice pretul contractului subsecvent respectiv numai in sensul
imbunatatirii acestora), toate celelalte elemente/conditii care au stat la baza atribuirii acordului-cadru, vor rămâne neschimbate pe toată
durata de derulare a acordului-cadru. 
2. Dacă în urma reofertării, doi sau mai mulţi promitenţi-executanti au oferit acelaşi cel mai mic preţ, li se va solicita acestora o nouă
propunere financiară în plic închis. Contractul subsecvent va fi atribuit promitentului- executant care a oferit cel mai mic preţ.
3.Avand in vedere ca autoritatea contractanta va semna acordul-cadru doar cu operatorii economici situati pe locurile I, II si III, modul de
departajare a ofertelor cu preturi egale se va face astfel:
3.1.In cazul in care comisia constata ca au fost depuse in SEAP mai mult de 2 oferte admisibile cu preturi egale la ofertantii clasati pe locul
I, autoritatea contractanta va solicita depunerea unor noi propuneri financiare imbunatatite, iar operatorii economici vor transmite
raspunsul lor in plic inchis , caz in care acordul- cadru, va fi atribuit primilor 3 ofertanti care au pretul cel mai scazut.
3.2. In cazul in care comisia constata ca au fost depuse mai mult de 2 oferte admisibile cu preturi egale de catre ofertantii clasati pe locul
II, modul de departajare a acestora se va face prin solicitarea depunerii in plic de noi propuneri financiare imbunatatite, iar operatorii
economici vor transmite raspunsul lor astfel incat ofertantul clasat pe locul I sa nu fie afectat , respectiv noua propunere financiara sa nu
fie egala sau mai mica decat oferta clasata pe locul I.In cazul in care noua propunere financiara imbunatatita ca urmare a solicitarii
autoritatii contractante va influenta clasamentul locurilor superioare , aceasta nu va fi luata in considerare, pastrandu-se oferta initiala
depusa in SEAP la procedura.
3.3. In cazul in care comisia constata ca au fost depuse mai mult de 2 oferte admisibile cu preturi egale de catre ofertantii clasati pe locul
III, modul de departajare a acestora se va face prin solicitarea depunerii in plic inchis a unei noi propuneri financiare imbunatatite, iar
operatorii economici vor transmite raspunsul lor astfel incat ofertantii clasati pe locul I si II sa nu fie afectati , respectiv noua propunere
financiara sa nu fie egala sau mai mica decat oferta clasata pe locul I, respectiv II.In cazul in care noua propunere financiara imbunatatita
prezentata ca urmare a solicitarii autoritatii contractante va influenta clasamentul locurilor I si II, aceasta nu va fi luata in considerare,
pastrandu-se oferta initiala depusa in SEAP la procedura.
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Termenele/datele de depunere ale noilor propuneri financiare se vor comunica in solicitarea transmisa de catre autoritatea contractanta.
4) Daca vor fi mai putin de 3 oferte admisibile, autoritatea contractanta va incheia acordul-cadru cu ofertantul/ofertantii care au depus
oferte admisibile.
5) Inainte de atribuirea acordului-cadru, autoritatea contractanta va solicita potrivit art.196 din Legea nr.98/2016, ofertantilor admisibili,
clasati  pe  primele  3  locuri  dupa aplicarea  criteriului  de  atribuire,  sa  prezinte  documentele  justificative  actualizate,  prin  care  sa
demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE.

 
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: 
Conform prevederilor Legii nr.101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN - Servicul juridic, contencios si administratie publica locala 
Adresa: str. Dunarii, Nr.178; Localitatea: Alexandria; Cod postal: 140047; Tara: Romania; Telefon: +40 247311201; Fax: -E-mail: -
Adresa internet: (URL) www.cjteleorman.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
Nu

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.07.2022
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