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Intretinere curenta pe timp de iarna - Autostrada
A2(sector Cernavoda -Constanta) si A4 (Ovidiu -Agigea)
- ACORD CADRU 4 ani -DRDP-Constanta

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire si adrese
COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Cod de identificare fiscala: 16054368; Adresa: Prin DRDP-Constanta -strada Prelungirea Traian, fara numar, Constanta, judetul Constanta;
Localitatea: Constanta; Cod NUTS: RO223 Constanta; Cod postal: 900714; Tara: Romania; Persoana de contact: Departamentul AchizitiiServ. Achizitii; Telefon: +40 241581147; Fax: +40 241584371; E-mail: net@drdpct.ro; Adresa internet: (URL) www.drdpct.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
Organism de drept public

I.5) Activitate principala
Constructii si amenajari teritoriale

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei
II.1.1) Titlu
Intretinere curenta pe timp de iarna - Autostrada A2(sector Cernavoda -Constanta) si A4 (Ovidiu -Agigea) - ACORD CADRU 4 ani DRDP-Constanta
Numar referinta: 16054368/2020/12AC/CT

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

II.1.3) Tipul contractului
Servicii

II.1.4) Descrierea succinta
Servicii de intretinere curenta pe timp de iarna -Autostrada A2 - DRDP-Constanta -Acord Cadru - 4 ani .
Valoare maximă acord cadru–23.423.446,80 lei fără TVA
Valoare minimă acord cadru–9.340.971,22 lei fără TVA,
Frecvența și valoarea contractelor care urmează să fie atribuite: minim 2 contracte subsecvente pe an.
Valoarea celui mai mic contract subsecvent: 945.912,46 lei fără TVA.
Valoare celui mai mare contract subsecvent: 3.498.738,16 lei fără TVA.
Cantitățile minime și maxime aferente Acordului Cadru cât și cantitățile estimate minim si maxim aferent unui contract subsecvent
se regăsesc ca Anexe la documentația de atribuire/caietul de sarcini.
Frecventa si valoarea contractelor care urmeaza sa fie atribuite: minim 2 contracte subsecvente in fiecare an al acordului cadru.
Cantitatile minime si maxime aferente acordurilor cadru cat si cantitatile estimate minima si maxima aferente unui contract
subsecvent se regasesc ca Anexe la documentatia de atribuire/caietele de sarcini.
A)Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20 zile.
B)Conform obligatiei prevazute la art.160 alin 2 din Legea 98/2016, modificata si completata, autoritatea contractanta va raspunde
in mod clar si concret la toate solicitarile de clarificari in a 11-a zi dinainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.
Orice solicitare de clarificare transmisa dupa data mentionata la punctul A), va pune autoritatea contractanta in imposibilitatea de a
oferi un raspuns in termenul mentionat la punctul B) si drept urmare orice solicitare de clarificare in termenele mentionate se va
considera tardiva.

Anunt trimis la joue: [CAN1040563/08.09.2020]
Generat la: 09.09.2020 13:08

Pagina 1

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

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

II.1.7) Valoarea totala a achizitiei
Oferta cea mai scazuta: 21340952
Cea mai ridicata oferta: 21340952
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: RO223 Constanţa
Locul principal de executare:
DRDP-Constanta - Autostrada A2 (sector Cernavoda -Constanta) si A4 (Ovidiu -Agigea)DRDP-Constanta - Autostrada A2 (sector
Cernavoda -Constanta) si A4 (Ovidiu -Agigea)

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Servicii de intretinere curenta pe timp iarna la Autostrada A2 (Sector Cernavoda-Constanta) si A4 (Ovidiu -Agigea)
Activitatea de intretinere pe timp de iarna se va efectua în conformitate cu prevederile „Normativului privind prevenirea si
combaterea înzăpezirii drumurilor publice “ – indicativ AND nr. 525/2013 si consta in:
-răspândirea mecanică a materialelor chimice în scopul prevenirii sau combaterii poleiului, gheții sau a zăpezii;
-patrularea cu utilaje pentru informarea stării drumurilor sau pentru prevenirea înzăpezirii în timpul ninsorilor liniștite sau al
viscolelor moderate (viteza vântului sub 30 km/h);
-deszăpezirea mecanică cu autoutilaje specifice;
-degajarea vehiculelor înzăpezite care împiedică acțiunea de deszăpezire de pe platforma drumurilor ;
-montarea si demontarea panourilor parazapezi.
-informari operative privind starea drumurilor.

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

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
-

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
Incheierea unui acord-cadru

IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica
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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

IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Publicarea anterioara privind aceasta procedura
Numarul anuntului in JOUE: 2020/S 064-153187

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
Acord Cadru avand ca obiect ,,Intretinere curenta pe timp de iarna -DRDP-Constanta - Autostrada A2 (sector
Cernavoda - Constanta) si A4 (Ovidiu - Agigea)”
V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
126/37538 / 08.09.2020

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
AGRO TRANS NMI SRL
Cod de identificare fiscala: RO 24513151; Adresa: Strada NEAJLOVULUI, Nr. 178; Localitatea: Budeni; Cod NUTS: RO314 Giurgiu; Cod
postal: 087056; Tara: Romania; Telefon: +40 763655227; Fax: -E-mail: valinmi@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: 23423446,80
Oferta cea mai scazuta: 21340952
Cea mai ridicata oferta: 21340952
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
Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire, se vor
adresa în mod exclusiv în SEAP la Sectiunea Întrebari din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile
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la acestea vor fi publicate în SEAP la Sectiunea Documentatie si clarificari si decizii din cadrul anuntului/ invitatiei de participare, AC
urmând sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind
documentatia de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operatori economici si ca participanti la
procedura de atribuire. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare în
legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile în SEAP (Sectiunea “Întrebari”). Op. ec. vor transmite raspunsurile la
clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Întrebari”), în format
electronic, semnate cu semnatura electronica, cf Legii 455/2001. Modalitatea in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de
catre operatorii economici interesati: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.

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:
Persoana care se considera vatamata poate sesiza CNSC. Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.8 din
Legea nr.101/2016.

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
Departamentul Juridic -Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta
Adresa: Strada Prelungirea Traian, fara numar; Localitatea: Constanta; Cod postal: 900716; Tara: Romania; Telefon: +40 241581147;
Fax: +40 241584371; E-mail: net@drdpct.ro; Adresa internet: (URL) www.drdpct.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
08.09.2020
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