
Întreţinerea curentă pe timp de iarnă a drumurilor
judeţene din judeţul Teleorman

 
 

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:  Serviciul  Achizitii  Publice  si  Contracte;  Telefon:  +40 247311201/358;  Fax:  -E-mail:
seap@cjteleorman.ro; Adresa internet: (URL) www.cjteleorman.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: -

 
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
Consiliul judetean

 
I.5) Activitate principala
Servicii generale ale administratiilor publice

 

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu
Întreţinerea curentă pe timp de iarnă a drumurilor judeţene din judeţul Teleorman
Numar referinta: 4652686/2021/11/I/S

 
II.1.2) Cod CPV principal
90620000-9 Servicii de deszapezire (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Servicii

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Se vor presta servicii de întreţinere curentă pe timp de iarnă a drumurilor judeţene din judeţul Teleorman, pe o perioada de
60 zile.

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

 
II.1.7) Valoarea totala a achizitiei
Valoare: 9026312
Moneda: RON

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 90620000-9 Servicii de deszapezire (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO317 Teleorman
Locul principal de executare: 
Drumurile judeţene din judeţul Teleorman.Drumurile judeţene din judeţul Teleorman.
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II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Se vor presta servicii de întreţinere curentă pe timp de iarnă a drumurilor judeţene din judeţul Teleorman, pe o perioada de 60 zile.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 90%

 
Denumire factor evaluare: Norma de poluare a utilajelor (NP)
Pentru realizarea punctajului componentei tehnice se vor lua în calcul doar vehiculele care au norme de poluare Euro, astfel:
- ATB  echipat cu lamă și RSP = 28 bucăți;
- Autoutilitară cu cabină dublă (5-7 locuri) = 5 bucăți.
- Autoremorcher = 1 bucată.
Pondere: 10%

 
 

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
Perioada de execuţie a contractului este până la semnarea acordului-cadru si a primului contract subsecvent aferent procedurii
“licitatie deschisa” initiata prin anuntul de participare publicat în SEAP cu nr. CN1035317 din 30.09.2021, daca acestea sunt semnate
in intervalul  celor  60 de zile  de la  emiterea ordinului  de incepere.  Ordinul  de incepere se va emite in  functie  de conditiile
meteorologice

 

Sectiunea IV: Procedura
 

IV.1) Descriere
 

IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara publicare prealabila

 
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: 

 
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
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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
 

Întreţinerea curentă pe timp de iarnă a drumurilor judeţene din judeţul Teleorman
V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
5 / 06.01.2022

 
V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 2
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: 0
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
TEAM STAR SUD 2019 
Cod de identificare fiscala: RO33867999; Adresa: Strada Soseaua Alexandriei, Nr. 199D, Sector: 5; Localitatea: Bucuresti; Cod NUTS:
RO321  Bucuresti ;  Cod  postal:  769683;  Tara:  Romania;  Telefon:  +40  758254710;  Fax:  +40  347409012;  E-mail :
stoicalucian90@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: 10203231
Valoarea totala a contractului/lotului: 9026312
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: 
Conform 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 si contencios 
Adresa: Strada Dunării, Nr. 178; Localitatea: Alexandria; Cod postal: 140047; Tara: Romania; Telefon: +40 247311201; Fax: +40
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247311201; E-mail: cjt@cjteleorman.ro; 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
12.01.2022
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Anexa D1 - Achizitii publice generale
 

Justificarea atribuirii contractului fara publicare prealabila a unei
invitatii la o procedura concurentiala de ofertare in Jurnalul Oficial al

Uniunii Europene
Directiva 2014/24/UE

 
1. Justificarea alegerii procedurii negociate fara publicare prealabila a unei invitatii la o procedura concurentiala de
ofertare in conformitate cu articolul 32 din Directiva 2014/24/UE
 

• Extrema urgenta determinata de evenimente care nu puteau fi prevazute de catre autoritatea contractanta si în conformitate cu
conditiile stricte prevazute de directiva

 
3. Explicatie
 

Durata contractului a fost stabilita strict pentru a acoperi perioada pana la semnarea acordului-cadru si a primului contract subsecvent
aferent procedurii “licitatie deschisa” initiata prin anuntul de participare publicat în SEAP cu nr. CN1035317 din 30.09.2021.
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