
Servicii de elaborare documentații tehnico -
economice/alte documentații pentru obiectivul de

investitii „Vacanță pentru suflet în 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:  Bogdan  Andrei  Potbaniceanu;  Telefon:  +40  247311201/358;  Fax:  -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
Servicii de elaborare documentații tehnico - economice/alte documentații pentru obiectivul de investitii „Vacanță pentru suflet în
Teleorman”
Numar referinta: 4652686/2021/13/I/S

 
II.1.2) Cod CPV principal
71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Servicii

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Servicii de elaborare documentații tehnico - economice/alte documentații pentru obiectivul de investitii „Vacanță pentru
suflet în Teleorman”, conform caietului de sarcini si temei de proiectare.
 
Numărul de zile înainte de termenul-limită pentru primirea Ofertelor până când Ofertanții pot solicita clarificări: 19.
Numărul de zile calendaristice înaintea termenului limită de primire a Ofertelor la care Autoritatea contractantă va răspunde în mod
clar și complet la toate solicitările de clarificări și/sau informații suplimentare primite de la operatorii economici interesați: 11.
Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (https://www.e-licitatie.ro/pub).

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

 
II.1.7) Valoarea totala a achizitiei
Valoare: 535440
Moneda: RON

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Anunt publicat: [CAN1077090/17.04.2022] Pagina 1
Generat la: 29.08.2022 12:41



Cod CPV suplimentar: -
 

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO317 Teleorman
Locul principal de executare: 
Sediul prestatorului si Manastirea „Sfantul Alexandru” – Catedrala Episcopala din Alexandria, str. Independentei, nr.7-9, judet
TeleormanSediul prestatorului si Manastirea „Sfantul Alexandru” – Catedrala Episcopala din Alexandria, str. Independentei, nr.7-9,
judet Teleorman

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Servicii de elaborare documentații tehnico - economice/alte documentații pentru obiectivul de investitii „Vacanță pentru suflet în
Teleorman”, astfel:
a) elaborare:
- Expertiză tehnică;
- Studiu topografic;
- Studiu geotehnic;
- Studiu istoric şi arhitectural;
- Studii si analize de laborator biologice/mineralogice/petrografice;
- Studiu de marketing;
- Studiu peisagistic;
- alte studii necesare
- Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii- DALI ;
- Documentaţii pentru obţinere avize/acorduri;
- Proiect pentru autorizare execuţie lucrări de construire - PAC;
- Proiect de organizare a execuţiei lucrărilor - POE;
- Proiect tehnic de execuţie,
b) asistenta tehnica din partea proiectantului.

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

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 70%

 
Denumire factor evaluare: Experienta profesionala a personalului
Pondere: 30%

 
 

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: Da
Identificarea proiectului: -
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Asistenta Tehnica - POAT

 
II.2.14) Informatii suplimentare
Proiectul „Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021 – 2027
pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii
publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante
ocolitoare și/sau drumuri de legătură – 5D1”

 

Sectiunea IV: Procedura
 

IV.1) Descriere
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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: 2021/S 211-554582

 
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
 

Servicii de elaborare documentații tehnico - economice/alte documentații pentru obiectivul de investiţii
„Vacanță pentru suflet în Teleorman”

V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
79 / 14.04.2022

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

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
POLARH DESIGN 
Cod de identificare fiscala: RO 389642; Adresa: Strada Bulevardul Tineretului , Nr. 1, Sector: 4; Localitatea: Bucuresti; Cod NUTS:
RO321 Bucuresti; Cod postal: 040341; Tara: Romania; Telefon: +40 721370270; Fax: -E-mail: polarh.design91@yahoo.com; Adresa
internet: (URL) www.polarh.ro; Contractul este un IMM Da

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 742874,35
Valoarea totala a contractului/lotului: 535440
Moneda: RON

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

VI.3) Informatii suplimentare
              1) Modalitatea de departajare a ofertelor cu preturi egale: In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc,
cu punctaje egale, departajarea se va face avand in  vedere punctajul obtinut la  factorii  de evaluare in  ordinea descrescatoare a
ponderilor acestora. In situatia in care egalitatea se mentine, autoritatea contractanta va solicita noi propuneri financiare in SEAP, si oferta
castigatoare va fi desemnata cea cu propunerea financiara cea mai mica.
2) Eventuale propuneri de modificare a clauzelor contractuale specifice ca urmare a solicitarilor de clarificari vor fi acceptate numai în
măsura în care acestea nu vor fi în mod evident, dezavantajoase pentru autoritatea contractantă.

 
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: +4 0213104641; 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 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 si contencios 
Adresa:  Strada Dunării,  Nr.  178,  mun.  Alexandria;  Localitatea:  Alexandria;  Cod postal:  140047;  Tara:  Romania;  Telefon:  +40
247311201/399; Fax: -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

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.04.2022
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