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România-Tulcea: Lucrări de construcţii
2021/S 002-003321
Anunț de atribuire a contractului – utilități
Rezultatele procedurii de achiziţie
Lucrări
Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE
Secțiunea I: Entitatea contractantă
I.1)
Denumire şi adrese
Denumire oficială: S.C. Aquaserv S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO 16775941
Adresă: Str. Rezervorului nr. 2
Localitate: Tulcea
Cod NUTS: RO225 Tulcea
Cod poștal: 820131
Țară: România
Persoană de contact: Alexandru Lăcrămioara
E-mail: aquaserv_tl@yahoo.com
Telefon: +40 240524310
Fax: +40 240524310
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.aquaservtulcea.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.6)

Activitate principală
Apă

Secțiunea II: Obiect
II.1)
Obiectul achiziţiei
II.1.1)

Titlu:
Reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție și a sistemului de canalizare inclusiv stații de pompare în
Isaccea și Macin – CL10
Număr de referinţă: 16775941_2020_PAAPD1128655

II.1.2)

Cod CPV principal
45000000 Lucrări de construcţii

II.1.3)

Tipul contractului
Lucrări

II.1.4)

Descriere succintă:
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Contractul cuprinde lucrări de executie pentru:
— infrastructura de apa:
—— reabilitarea si extinderea retelelor de distributie, inclusiv constructii accesorii;
—— bransarea si contorizarea consumatorilor din sistemul de alimentare cu apa;
—— lucrari auxiliare (conectare, testare, punere in functiune lucrari incepute anterior si ne-finalizate);
— infrastructura de apa uzata:
—— extinderea si reabilitarea colectoarelor de canalizare si a caminelor de vizitare aferent;
—— realizarea racordurilor;
—— realizarea de statii de pompare si bazine intermediare de transfer ape uzate din cadrul sistemelor de
canalizare;
—— lucrari auxiliare (conectare, testare, punere in functiune lucrari incepute anterior si ne-finalizate).
Numarul de zile până la care operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de
depunere a ofertelor/candidaturilor este de 19 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor. Entitatea
contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare astfel:
— cu 25 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 34 de
zile inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor;
— cu 11 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 19 zile
inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor.
II.1.6)

Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da

II.1.7)

Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoare fără TVA: 42 388 054.76 RON

II.2)

Descriere

II.2.1)

Titlu:
Reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție și a sistemului de canalizare, inclusiv stații de pompare în
Isaccea
Lot nr.: 2

II.2.2)

Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45000000 Lucrări de construcţii
45231300 Lucrări de construcţii de conducte de apă şi de canalizare a apelor reziduale la mare distanţă
45232150 Lucrări pentru conducte de alimentare cu apă
45232151 Lucrări de construcţii de renovare a conductelor de apă
45232152 Lucrări de construcţii de staţii de pompare
45232400 Lucrări de construcţii de canalizare de ape reziduale

II.2.3)

Locul de executare
Cod NUTS: RO225 Tulcea
Locul principal de executare:
Isaccea.

II.2.4)

Descrierea achiziţiei publice:
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Contractul cuprinde lucrări de executie pentru:
— infrastructura de apa:
—— reabilitarea si extinderea retelelor de distributie, inclusiv constructii accesorii;
—— bransarea si contorizarea consumatorilor din sistemul de alimentare cu apa;
—— lucrari auxiliare (conectare, testare, punere in functiune lucrari incepute anterior si ne-finalizate);
— infrastructura de apa uzata:
—— extinderea si reabilitarea colectoarelor de canalizare si a caminelor de vizitare aferent;
—— realizarea racordurilor;
—— realizarea de statii de pompare si bazine intermediare de transfer ape uzate din cadrul sistemelor de
canalizare;
—— lucrari de alimentare cu apa si retele de canalizare in aglomerarea Isaccea, in conformitate cu cerintele
caietului de sarcini, respectiv:
— reabilitare retele de distributie apa, aprox. 4 km, bransamente, camine de vane, hidranti;
— reabilitare si extindere retele de canalizare, aprox. 5 km, racorduri, camine de vizitare;
— realizarea doua bazine intermediare de transfer ape uzate si conducte de refulare.
Auxiliare (conectare, testare, punere in functiune lucrari incepute anterior si ne-finalizate).
II.2.5)

Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 30
Prețul - Pondere: 60

II.2.11)

Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu

II.2.13)

Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:
Fazarea proiectului „Reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare în județul
Tulcea”.

II.2.14)

Informații suplimentare
Program/proiect: Programul Operational Infrastructura Mare – POIM – conform anexei „Clauza suspensiva”.

II.2)

Descriere

II.2.1)

Titlu:
Reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție și a sistemului de canalizare, inclusiv stații de pompare în
Măcin
Lot nr.: 1

II.2.2)

Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45000000 Lucrări de construcţii
45231300 Lucrări de construcţii de conducte de apă şi de canalizare a apelor reziduale la mare distanţă
45232150 Lucrări pentru conducte de alimentare cu apă
45232151 Lucrări de construcţii de renovare a conductelor de apă
45232152 Lucrări de construcţii de staţii de pompare
45232400 Lucrări de construcţii de canalizare de ape reziduale

II.2.3)

Locul de executare
Cod NUTS: RO225 Tulcea
Locul principal de executare:
Macin.
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II.2.4)

Descrierea achiziţiei publice:
Contractul cuprinde lucrări de executie pentru:
— infrastructura de apa:
—— reabilitarea si extinderea retelelor de distributie, inclusiv constructii accesorii;
—— bransarea si contorizarea consumatorilor din sistemul de alimentare cu apa;
—— lucrari auxiliare (conectare, testare, punere in functiune lucrari incepute anterior si ne-finalizate);
— infrastructura de apa uzata:
—— extinderea si reabilitarea colectoarelor de canalizare si a caminelor de vizitare aferent;
—— realizarea racordurilor;
—— realizarea de statii de pompare si bazine intermediare de transfer ape uzate din cadrul sistemelor de
canalizare;
—— lucrari auxiliare (conectare, testare, punere in functiune lucrari incepute anterior si ne-finalizate).
Lucrari de alimentare cu apa si retele de canalizare in aglomerarea Macin, in conformitate cu cerintele caietului
de sarcini, respectiv:
— reabilitare retele de distributie apa, aprox. 8 km, bransamente, camine de vane, hidranti;
— reabilitare si extindere retele de canalizare, aprox. 7 km, racorduri, camine de vizitare;
— realizarea doua bazine intermediare de transfer ape uzate si conducte de refulare.

II.2.5)

Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 30
Prețul - Pondere: 60

II.2.11)

Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu

II.2.13)

Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:
„Fazarea proiectului reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare în județul
Tulcea”.

II.2.14)

Informații suplimentare
Program/proiect: Programul Operational Infrastructura Mare – POIM – conform anexei „Clauza suspensiva”.

Secțiunea IV: Procedură
IV.1)
Descriere
IV.1.1)

Tipul procedurii
Procedură deschisă

IV.1.3)

Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii

IV.1.8)

Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu

IV.2)

Informații administrative

IV.2.1)

Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2020/S 087-208711

IV.2.8)

Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii

IV.2.9)

Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ
orientativ periodic

Secțiunea V: Atribuirea contractului
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Contract nr.: 13050
Lot nr.: 1
Titlu:
Reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție și a sistemului de canalizare inclusiv stații de pompare în Măcin
Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)

Atribuirea contractului

V.2.1)

Data încheierii contractului:
04/12/2020

V.2.2)

Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da

V.2.3)

Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Ramali Construct
Număr naţional de înregistrare: 32380897
Adresă: Bulevardul 1 Mai nr. 18
Localitate: Constanța
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Cod poștal: 907161
Țară: România
E-mail: ofertare.ramaliconstruct@gmail.com
Telefon: +40 752249434
Fax: +40 240505181
Contractantul este un IMM: nu

V.2.3)

Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Gaz Control
Număr naţional de înregistrare: RO 15740694
Adresă: Str. Babadag nr. 163D
Localitate: Tulcea
Cod NUTS: RO225 Tulcea
Cod poștal: 820004
Țară: România
E-mail: gazcontroltulcea@yahoo.com
Telefon: +40 240517104
Fax: +40 240517104
Contractantul este un IMM: nu

V.2.3)

Numele şi adresa contractantului
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Denumire oficială: Elsaco Electronic S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 7464520
Adresă: Str. Pacea nr. 41A
Localitate: Botoșani
Cod NUTS: RO212 Botoşani
Cod poștal: 710013
Țară: România
E-mail: ofertare@elsaco.com
Telefon: +40 231507060
Fax: +40 231532905
Adresă internet: http://www.elsaco.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)

Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 31 807 751.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 29 393 489.04 RON

V.2.5)

Informații privind subcontractarea

V.2.6)

Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate
Valoare fără TVA: 29 394 772.46 RON

Secțiunea V: Atribuirea contractului
Contract nr.: 13051
Lot nr.: 2
Titlu:
Reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție și a sistemului de canalizare, inclusiv stații de pompare în
Isaccea
Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)

Atribuirea contractului

V.2.1)

Data încheierii contractului:
04/12/2020

V.2.2)

Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 3
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da

V.2.3)

Numele şi adresa contractantului
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Denumire oficială: Elsaco Electronic S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 7464520
Adresă: Str. Pacea nr. 41A
Localitate: Botoșani
Cod NUTS: RO212 Botoşani
Cod poștal: 710013
Țară: România
E-mail: ofertare@elsaco.com
Telefon: +40 231507060
Fax: +40 231532905
Adresă internet: http://www.elsaco.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)

Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Gaz Control
Număr naţional de înregistrare: RO 15740694
Adresă: Str. Babadag nr. 163D
Localitate: Tulcea
Cod NUTS: RO225 Tulcea
Cod poștal: 820004
Țară: România
E-mail: gazcontroltulcea@yahoo.com
Telefon: +40 240517104
Fax: +40 240517104
Contractantul este un IMM: nu

V.2.3)

Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Ramali Construct
Număr naţional de înregistrare: 32380897
Adresă: Bulevardul 1 Mai nr. 18
Localitate: Constanța
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Cod poștal: 907161
Țară: România
E-mail: ofertare.ramaliconstruct@gmail.com
Telefon: +40 752249434
Fax: +40 240505181
Contractantul este un IMM: nu

V.2.4)

Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 13 167 852.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 12 994 565.72 RON

V.2.5)

Informații privind subcontractarea

V.2.6)

Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate
Valoare fără TVA: 12 994 562.34 RON

Secțiunea VI: Informații complementare
VI.3)
Informații suplimentare:
VI.4)

Proceduri de contestare
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VI.4.1)

Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro

VI.5)

Data expedierii prezentului anunț:
31/12/2020
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