
Elaborarea documentatiei tehnico-economice și execuția
instalatiei de racordare la reteaua electrica pentru
obiectivul de  investiții : "CENTRU DE ZI PENTRU

PERSOANE VARSTNICE - Reabilitare si modernizare
imobil din str. O. Goga,  municipiul  Bistrita."

 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
Municipiul Bistrita 
Cod de identificare fiscala: 4347569; Adresa: Strada: Piata Centrala, nr. 6; Localitatea: Bistrita; Cod NUTS: RO112 Bistrita-Nasaud; Cod
postal: ;  Tara: Romania; Persoana de contact: Dorin Liviu Silasi; Telefon: +40 263224917/+40 263223923; Fax: +40 263237323/+40
263224706; E-mail: achizitii.publice@primariabistrita.ro; Adresa internet: (URL) http://www.primariabistrita.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
Elaborarea documentatiei tehnico-economice și execuția instalatiei de racordare la reteaua electrica pentru obiectivul de  investiții :
"CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE VARSTNICE - Reabilitare si modernizare imobil din str. O. Goga,  municipiul  Bistrita."
Numar referinta: 4347569_2020_PAAPD1141597

 
II.1.2) Cod CPV principal
45231400-9 Lucrari de constructii de linii electrice (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Lucrari

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Elaborarea documentatiei tehnico-economice și execuția instalatiei de racordare la reteaua electrica pentru obiectivul de
investiții : "CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE-Reabilitare şi modernizare imobil din str. O. Goga,  municipiul  Bistrita."
În vederea Elaborării documentatiei  tehnico-economice se vor întocmi:
•   Proiect tehnic și Caiet de sarcini, documentatie care se supune avizarii comisiei tehnico-economice a operatorului de distribuție;
•   Documentație tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire, care se supune verificării de către comisia tehnico-economica a
operatorului de distribuție  în momentul emiterii avizului la faza PT+CS;
Lucrărilor  de execuție  a  instalatiei  de racordare la  reteua electrica   se  realizează conform Avizului  Tehnic  de Racordare nr.
605020135908.

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

 
II.1.7) Valoarea totala a achizitiei
Valoare: 125244,07
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Moneda: RON
 

Sectiunea II.2 Descriere
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 45231400-9 Lucrari de constructii de linii electrice (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO112 Bistriţa-Năsăud
Locul principal de executare: 
Municipiul BistritaMunicipiul Bistrita

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Elaborarea documentatiei tehnico-economice și execuția instalatiei de racordare la reteaua electrica pentru obiectivul CENTRU DE ZI
PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE-Reabilitare şi modernizare imobil din str. O. Goga,  municipiul  Bistrita.

 

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
 

Contract de lucrari
V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
1/L / 11.01.2021

 
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
ELECTRO-URSA SERVCOM 
Cod de identificare fiscala: RO 7782958; Adresa: Strada B-DUL INDEPENDENTEI, Nr. 4; Localitatea: Bistrita; Cod NUTS: RO112
Bistrita-Nasaud; Cod postal: 420170; Tara: Romania; Telefon: +40 263236034; Fax: +40 263236034; E-mail: electro.ursa@gmail.com;
Adresa internet: (URL) -Contractul este un IMM Da
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V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 125616
Valoarea totala a contractului/lotului: 125244,07
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
              Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar
vizualizarii  fisierelor semnate electronic,  care se va descarca gratuit  de la adresa :  www.digisign.ro/servicii/digisigner.  In vederea
completarii DUAE se va accesa urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter. In conformitate cu legislatia în
vigoare (  OUG nr.  146/2002, cu modificarile ulterioare,  privind formarea si  utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria Statului ),
operatiunile de încasari si plati între institutiile publice si agentii economici se vor derula numai prin conturi deschise la Trezoreria Statului,
fiind obligatoriu pentru contractant sa aiba deschis un astfel de cont la trezoreria în a carei raza teritoriala are sediul.

 
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: 
Prezenta procedura se poate contesta in conditiile Legii nr. 101/201

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
Compartimentul Juridic si evidenta documente din cadrul Primariei municipiului Bistrita 
Adresa: Piata Centrala, nr.6; Localitatea: Bistrita (Bistrita-Nasaud); Cod postal: 420040; Tara: Romania; Telefon: +40 263223923; Fax: -
E-mail: primaria@primariabistrita.ro; Adresa internet: (URL) www.primariabistrita.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
12.01.2021
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