
,,Lucrari de intretinere periodica – Tratamente
bituminoase executate la rece pe reteaua de drumuri din
administrarea DRDP-Constanta – Lot 1 - SDN Constanta,

Lot 2 -SDN Calarasi, Lot 3 -SDN Slobozia, Lot 4 -SDN
Braila, Lot 5- SDN Tulcea’’

 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. 
Cod de identificare fiscala: 16054368; Adresa: C.N.A.I.R. S.A. prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta, Municipiul Constanta,
strada Traian, fara numar, judetul Constanta; Localitatea: Constanta; Cod NUTS: RO223 Constanţa; Cod postal: 900714; Tara: Romania;
Persoana de contact: DRDP Constanta – Serviciul Achizitii; Telefon: +40 0241581147; Fax: +40 0241584371; E-mail: achizitii@drdpct.ro;
Adresa internet: (URL) www.drdpct.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: https://sicap-prod.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
,,Lucrari de intretinere periodica – Tratamente bituminoase executate la rece pe reteaua de drumuri din administrarea DRDP-
Constanta – Lot 1 - SDN Constanta, Lot 2 -SDN Calarasi, Lot 3 -SDN Slobozia, Lot 4 -SDN Braila, Lot 5- SDN Tulcea’’
Numar referinta: 16054368/2022/1359/S1+2

 
II.1.2) Cod CPV principal
45233139-3 Lucrari de intretinere a drumurilor nationale (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Lucrari

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Acord cadru 4 ani - Lucrari de intretinere periodica – Tratamente bituminoase executate la rece pe reteaua de drumuri din
administrarea DRDP-Constanta – Lot 1 - SDN Constanta, Lot 2 -SDN Calarasi, Lot 3 -Slobozia, Lot 4 -SDN Braila, Lot 5- SDN Tulcea.
Valoarea maxima acord cadru pentru cele 5(cinci) loturi este de 38.308.956 lei fara TVA, din care:
Lot 1 SDN Constanta –7.661.791,20 lei
Lot 2 SDN Calarasi –  7.661.791,20 lei
Lot 3 SDN Slobozia – 7.661.791,20 lei
Lot 4-SDN Braila –7.661.791,20 lei
Lot 5- SDN Tulcea –7.661.791,20 lei
Valoare minima acord cadru – 3.830.895,6 lei fara TVA,
Lot 1 SDN Constanta – 766.179,12 lei
Lot 2 SDN Calarasi – 766.179,12 lei
Lot 3 SDN Slobozia – 766.179,12 lei
Lot 4 -SDN Braila– 766.179,12 lei
Lot 5 SDN Tulcea –– 766.179,12 lei
Valoarea celui mai mare contract subsecvent:
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Lot 1 SDN Constanta – 1.915.447,80 lei
Lot 2 SDN Calarasi – 1.915.447,80 lei
Lot 3 SDN Slobozia – 1.915.447,80 lei
Lot 4 -SDN Braila– 1.915.447,80 lei
Lot 5 SDN Tulcea –– 1.915.447,80 lei
Valoarea celui mai mic contract subsecvent:
Lot 1 SDN Constanta – 191.544,78 lei
Lot 2 SDN Calarasi – 191.544,78 lei
Lot 3 SDN Slobozia – 191.544,78 lei
Lot 4 -SDN Braila– 191.544,78 lei
Lot 5 SDN Tulcea – 191.544,78 lei
Cantitățile  minime şi  maxime aferente acordului  cadru cât  şi  cantitățile  estimate minimă şi  maximă aferente unui  contract
subsecvent pentru fiecare lot in parte, se regasesc ca Anexe la documentatia de atribuire/caietul de sarcini.
 
A. Conform art. 160 alin. 1 din Legea 98/2016, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la
procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari/informatii suplimentare in legatura cu Documentatia de Atribuire
este de 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
 
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.
 
C. Orice solicitare de clarificare transmisa dupa data mentionata la punctul A, va pune AC in  imposibilitatea de a oferi un raspuns si
drept urmare se va considera TARDIVA.
 
D. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub).

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

 
II.1.7) Valoarea totala a achizitiei
Oferta cea mai scazuta: 0
Cea mai ridicata oferta: 0
Moneda: RON

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.1) Titlu 
2 Lucrari de intretinere periodica – Tratamente bituminoase executate la rece pe reteaua de drumuri din administrarea DRDP-
Constanta – SDN Calarasi

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 45233139-3 Lucrari de intretinere a drumurilor nationale (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare: 
Reteaua  de  drumuri  din  administrarea  DRDP-Constanta  –  Sectia  de  Drumuri  Nationale  CalarasiReteaua  de  drumuri  din
administrarea DRDP-Constanta – Sectia de Drumuri Nationale Calarasi

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Lucrari de intretinere periodica – Tratamente bituminoase executate la rece pe reteaua de drumuri din administrarea DRDP-
Constanta – SDN Calarasi.
Valoarea maxima a acordului cadru (perioada 4 ani) - 7.661.791,20 lei .Valoare minima acord cadru – 766.179,12 lei .Valoarea celui
mai mare contract subsecvent -1.915.447,80 lei. Valoarea celui mai mic contract subsecvent - 191.544,78 lei.Cantitățile minime şi
maxime aferente acordului cadru cât şi cantitățile estimate minimă şi maximă aferente unui contract subsecvent se regasesc ca
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Anexe la documentatia de atribuire/caietul de sarcini.
Frecvența şi valoarea contractelor care urmează să fie atribuite: minim 1 contract subsecvent pe an.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

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
Durata de executie a lucrarilor: se va stabili de catre autoritatea contractanta la incheierea fiecarui contract subsecvent.
Perioada de garantie a lucrarilor de intretinere periodica –tratamente bituminoase - 2 ani.

 
II.2.1) Titlu 
4 Lucrari de intretinere periodica – Tratamente bituminoase executate la rece pe reteaua de drumuri din administrarea DRDP-
Constanta – SDN Braila

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 45233139-3 Lucrari de intretinere a drumurilor nationale (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare: 
Reteaua de drumuri din administrarea DRDP-Constanta – Sectia de Drumuri Nationale BrailaReteaua de drumuri din administrarea
DRDP-Constanta – Sectia de Drumuri Nationale Braila

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Lucrari de intretinere periodica – Tratamente bituminoase executate la rece pe reteaua de drumuri din administrarea DRDP-
Constanta – SDN Braila.
Valoarea maxima a acordului cadru (perioada 4 ani) - 7.661.791,20 lei .Valoare minima acord cadru – 766.179,12 lei .Valoarea celui
mai mare contract subsecvent -1.915.447,80 lei. Valoarea celui mai mic contract subsecvent - 191.544,78 lei.Cantitățile minime şi
maxime aferente acordului cadru cât şi cantitățile estimate minimă şi maximă aferente unui contract subsecvent se regasesc ca
Anexe la documentatia de atribuire/caietul de sarcini.
Frecvența şi valoarea contractelor care urmează să fie atribuite: minim 1 contract subsecvent pe an.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

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
Durata de executie a lucrarilor: se va stabili de catre autoritatea contractanta la incheierea fiecarui contract subsecvent.
Perioada de garantie a lucrarilor de intretinere periodica –tratamente bituminoase - 2 ani.
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II.2.1) Titlu 
1 Lucrari de intretinere periodica – Tratamente bituminoase executate la rece pe reteaua de drumuri din administrarea DRDP-
Constanta – SDN Constanta

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 45233139-3 Lucrari de intretinere a drumurilor nationale (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare: 
Reteaua  de  drumuri  din  administrarea  DRDP-Constanta  –  Sectia  de  Drumuri  Nationale  ConstantaReteaua  de  drumuri  din
administrarea DRDP-Constanta – Sectia de Drumuri Nationale Constanta

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Lucrari de intretinere periodica – Tratamente bituminoase executate la rece pe reteaua de drumuri din administrarea DRDP-
Constanta – SDN Constanta.
Valoarea maxima a acordului cadru (perioada 4 ani) - 7.661.791,20 lei .Valoare minima acord cadru – 766.179,12 lei .Valoarea celui
mai mare contract subsecvent -1.915.447,80 lei. Valoarea celui mai mic contract subsecvent - 191.544,78 lei.Cantitățile minime şi
maxime aferente acordului cadru cât şi cantitățile estimate minimă şi maximă aferente unui contract subsecvent se regasesc ca
Anexe la documentatia de atribuire/caietul de sarcini.
Frecvența şi valoarea contractelor care urmează să fie atribuite: minim 1 contract subsecvent pe an.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

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
Durata de executie a lucrarilor: se va stabili de catre autoritatea contractanta la incheierea fiecarui contract subsecvent.
Perioada de garantie a lucrarilor de intretinere periodica –tratamente bituminoase - 2 ani.

 
II.2.1) Titlu 
5 Lucrari de intretinere periodica – Tratamente bituminoase executate la rece pe reteaua de drumuri din administrarea DRDP-
Constanta – SDN Tulcea

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 45233139-3 Lucrari de intretinere a drumurilor nationale (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare: 
Reteaua de drumuri din administrarea DRDP-Constanta – Sectia de Drumuri Nationale TulceaReteaua de drumuri din administrarea
DRDP-Constanta – Sectia de Drumuri Nationale Tulcea

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Lucrari de intretinere periodica – Tratamente bituminoase executate la rece pe reteaua de drumuri din administrarea DRDP-
Constanta – SDN Tulcea.
Valoarea maxima a acordului cadru (perioada 4 ani) - 7.661.791,20 lei .Valoare minima acord cadru – 766.179,12 lei .Valoarea celui
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mai mare contract subsecvent -1.915.447,80 lei. Valoarea celui mai mic contract subsecvent - 191.544,78 lei.Cantitățile minime şi
maxime aferente acordului cadru cât şi cantitățile estimate minimă şi maximă aferente unui contract subsecvent se regasesc ca
Anexe la documentatia de atribuire/caietul de sarcini.
Frecvența şi valoarea contractelor care urmează să fie atribuite: minim 1 contract subsecvent pe an.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

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
Durata de executie a lucrarilor: se va stabili de catre autoritatea contractanta la incheierea fiecarui contract subsecvent.
Perioada de garantie a lucrarilor de intretinere periodica –tratamente bituminoase - 2 ani.

 
II.2.1) Titlu 
3 Lucrari de intretinere periodica – Tratamente bituminoase executate la rece pe reteaua de drumuri din administrarea DRDP-
Constanta – SDN Slobozia

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 45233139-3 Lucrari de intretinere a drumurilor nationale (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare: 
Reteaua  de  drumuri  din  administrarea  DRDP-Constanta  –  Sectia  de  Drumuri  Nationale  SloboziaReteaua  de  drumuri  din
administrarea DRDP-Constanta – Sectia de Drumuri Nationale Slobozia

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Lucrari de intretinere periodica – Tratamente bituminoase executate la rece pe reteaua de drumuri din administrarea DRDP-
Constanta – SDN Slobozia.
Valoarea maxima a acordului cadru (perioada 4 ani) - 7.661.791,20 lei .Valoare minima acord cadru – 766.179,12 lei .Valoarea celui
mai mare contract subsecvent -1.915.447,80 lei. Valoarea celui mai mic contract subsecvent - 191.544,78 lei.Cantitățile minime şi
maxime aferente acordului cadru cât şi cantitățile estimate minimă şi maximă aferente unui contract subsecvent se regasesc ca
Anexe la documentatia de atribuire/caietul de sarcini.
Frecvența şi valoarea contractelor care urmează să fie atribuite: minim 1 contract subsecvent pe an.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

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
Durata de executie a lucrarilor: se va stabili de catre autoritatea contractanta la incheierea fiecarui contract subsecvent.
Perioada de garantie a lucrarilor de intretinere periodica –tratamente bituminoase - 2 ani.
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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

 
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

 
IV.2) Informatii administrative

 
IV.2.1) Publicarea anterioara privind aceasta procedura
Numarul anuntului in JOUE: 2022/S 045-113288

 
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.1) Informatii privind neatribuirea
 

Loturi anulate: 
2. Lucrari de intretinere periodica – Tratamente bituminoase executate la rece pe reteaua de drumuri din administrarea DRDP-Constanta –
SDN Calarasi
Data anularii: 07.04.2022
Motivul anularii: Lotul a fost anulat administrativ

 
V.2) Atribuirea contractului

 
Acord Cadru ,,Lucrari de intretinere periodica -Tratamente bituminoase executate la rece pe reteaua de
drumuri din administrarea DRDP Constanta-Lot 1 SDN Constanta"

V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
100/38330 / 15.07.2022

 
V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 1
Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 1
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: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Da
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V.2.3) Numele si adresa contractantului
LUCONSA BM 
Cod de identificare fiscala: RO 16078081; Adresa: Strada CONSTANTIN LEVADITTI, Nr. 27; Localitatea: Galati; Cod NUTS: RO224
Galati;  Cod postal:  800318;  Tara:  Romania;  Telefon:  +40 236455010;  Fax:  +40 236455010;  E-mail:  luconsabm@yahoo.com;
luconsabm@gmail.com; Adresa internet: (URL) -Contractul este un IMM Nu
ROADMAX CONSTRUCT 
Cod de identificare fiscala: RO31176725; Adresa: Strada Bulevardul Mamaia, Nr. 50; Localitatea: Constanta; Cod NUTS: RO223
Constanta; Cod postal: 900590; Tara: Romania; Telefon: +40 730050188; Fax: +40 241660612; E-mail: roadmax.en@yahoo.com;
Adresa internet: (URL) -Contractul este un IMM Da

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 7659344
Moneda: RON

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

 
Acord Cadru ,,Lucrari de intretinere periodica -Tratamente bituminoase executate la rece pe reteaua de
drumuri din administrarea DRDP Constanta-Lot 4 SDN Braial''

V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
105/39275 / 20.07.2022

 
V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 1
Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 1
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: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Da

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
ROADMAX CONSTRUCT 
Cod de identificare fiscala: RO31176725; Adresa: Strada Bulevardul Mamaia, Nr. 50; Localitatea: Constanta; Cod NUTS: RO223
Constanta; Cod postal: 900590; Tara: Romania; Telefon: +40 730050188; Fax: +40 241660612; E-mail: roadmax.en@yahoo.com;
Adresa internet: (URL) -Contractul este un IMM Da
LUCONSA BM 
Cod de identificare fiscala: RO 16078081; Adresa: Strada CONSTANTIN LEVADITTI, Nr. 27; Localitatea: Galati; Cod NUTS: RO224
Galati;  Cod postal:  800318;  Tara:  Romania;  Telefon:  +40 236455010;  Fax:  +40 236455010;  E-mail:  luconsabm@yahoo.com;
luconsabm@gmail.com; Adresa internet: (URL) -Contractul este un IMM Nu

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 7659344
Moneda: RON

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

 
Acord Cadru ,,Lucrari de intretinere periodica-Tratamente bituminoase executate la rece pe reteaua de
drumuri din administrarea DRDP Constanta-Lot 5 SDN Tulcea''

V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
104/39274 / 20.07.2022

 
V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 1
Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 1
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
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Numarul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Da

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
LUCONSA BM 
Cod de identificare fiscala: RO 16078081; Adresa: Strada CONSTANTIN LEVADITTI, Nr. 27; Localitatea: Galati; Cod NUTS: RO224
Galati;  Cod postal:  800318;  Tara:  Romania;  Telefon:  +40 236455010;  Fax:  +40 236455010;  E-mail:  luconsabm@yahoo.com;
luconsabm@gmail.com; Adresa internet: (URL) -Contractul este un IMM Nu
ROADMAX CONSTRUCT 
Cod de identificare fiscala: RO31176725; Adresa: Strada Bulevardul Mamaia, Nr. 50; Localitatea: Constanta; Cod NUTS: RO223
Constanta; Cod postal: 900590; Tara: Romania; Telefon: +40 730050188; Fax: +40 241660612; E-mail: roadmax.en@yahoo.com;
Adresa internet: (URL) -Contractul este un IMM Da

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 7659344
Moneda: RON

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

 
Acord Cadru ,,Lucrari de intretinere periodica-Tratamente bituminoase executate la rece pe reteaua de
drumuri din administrarea DRDP Constanta-Lot 3 SDN Slobozia''

V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
103/39273 / 20.07.2022

 
V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 1
Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 1
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: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Da

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
LUCONSA BM 
Cod de identificare fiscala: RO 16078081; Adresa: Strada CONSTANTIN LEVADITTI, Nr. 27; Localitatea: Galati; Cod NUTS: RO224
Galati;  Cod postal:  800318;  Tara:  Romania;  Telefon:  +40 236455010;  Fax:  +40 236455010;  E-mail:  luconsabm@yahoo.com;
luconsabm@gmail.com; Adresa internet: (URL) -Contractul este un IMM Nu
ROADMAX CONSTRUCT 
Cod de identificare fiscala: RO31176725; Adresa: Strada Bulevardul Mamaia, Nr. 50; Localitatea: Constanta; Cod NUTS: RO223
Constanta; Cod postal: 900590; Tara: Romania; Telefon: +40 730050188; Fax: +40 241660612; E-mail: roadmax.en@yahoo.com;
Adresa internet: (URL) -Contractul este un IMM Da

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 7659344
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
              1.   Solicitarile de clarificari referitoare la orice document din prezenta documentatie de atribuire se vor adresa in mod exclusiv in
SEAP la sectiunea Doc., clarificari si decizii din cadrul anuntului de participare, autoritatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor
adresate prin alta modalitate de comunicare. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii
economici se vor inregistra in SEAP (https://sicap-prod.e-licitatie.ro) ca operatori economici si ca participanti la procedura de atribuire,
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exceptie facand probleme de ordin tehnic prevazute de art. 63 din H.G. nr. 395/2016 si confirmate de catre reprezentantii portalului
SEAP.Autoritatea contractanta nu va da curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare.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”).  Operatorii  economici 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.
2.   Durata Acordului-cadru este de 4 ani de la data semnarii  de catre ambele parti.
3.   Acordul cadru se incheie cu un singur operator economic.
4.    Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea
standardelor,  la  un  anumit  producator,  la  marci,  brevete,  tipuri,  la  o  origine  sau  la  o  productie/metoda  specifica  de
fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent.
5. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii acordului cadru, de a conveni modificarea clauzelor, prin act aditional, inclusiv in
cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii
contractului subsecvent, in conformitate cu art. 221 alin.1 din Legea nr. 98/2016 privind Achizitiile Publice. Motivele modificarilor :
modificari  ale  cantitatilor  de lucrari  pentru un articol  din Contract  (desi,  asemenea schimbari  nu vor constitui  in  mod necesar  o
Modificare), ca urmare a remasuratorilor; modificari ale cantitatii si ale altor caracteristici unui articol de lucrari ; modificari ale cotelor,
pozitiilor  si/sau dimensiunilor  unei  parti  din Lucrare;  modificari  legislative,  sau de norme tehnice/normative/standarde/STAS-uri;
modificari generate de renuntare la unele articole de lucrari; modificari generate de includerea de noi subcontractanti si/sau inlocuirea
subcontractantilor initiali; modificari generate de preluarea tertului sustinator a executiei lucrarilor de la Executant, pentru partea de
contract pentru care a primit sustinere, daca Executantul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii contractului. Limitele
modificarilor: Modificari nesubstantiale. Interval anticipat de prelungire: conform cerintelor autoritatii  contractante (Conditii  fizice
imprevizibile, conditii meteo nefavorabile, adaptarea la teren, orice modificari permise de Conditiile de Contract etc.).
6.Perioada de garantie de buna executie este de 36 de luni de la semnarea procesului verbal de terminare a lucrarilor pe fiecare sector de
drum in parte.
7.Modalitate de indeplinire -Cerinta 3 -Proportia de subcontractare - Fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care
sa cuprinda informatiile solicitate in Sectiunile "Motive de excludere"; "Criteriile de selectie" – pct. A „Capacitatea de a corespunde
cerintelor” si C „Capacitatea tehnica si profesionala” (numai in situatia in care resursele sale sunt utilizate pentru indeplinirea criteriului
referitor la capacitatea tehnica). In cazul in care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor
art. 170 alin. (2) din Legea 98/2016, Autoritatea Contractanta solicita ofertantului o singura data sa inlocuiasca un subcontractant in
legatura cu care a rezultat, in urma verificarii, ca se afla in aceasta situatie.
DUAE completat de ofertant în care va include și informații privind partea din contract care urmează a fi subcontractată și va avea anexat
acordul de subcontractare. Subcontractanții pe a căror capacități se bazează ofertantul vor completa la rândul lor un DUAE separat,
incluzând informațiile referitoare la situațiile de excludere astfel cum acestea sunt menționate la art.164, 165 și 167 din Legea nr.98/2016
precum și cele care prezintă relevanță din perspectiva capacităților pe care se bazează ofertantul.
Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare,  atunci  acesta va prezenta DUAE doar în scopul  demonstrării
neîncadrării în motivele de excludere.
Operatorul/Operatorii economic clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor va face dovada
îndeplinirii  cerințelor de calificare prin subcontractanți  prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea AC.
Autoritatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea
sau se încadrează printre motivede excludere și solicita candidatului/ ofertantului o singură dată – înlocuirea acestuia și prezentarea unui
alt subcontractant.
Capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art. 182  din Legea nr. 98/2016.
Subcontractanţii pe a căror capacităţi ofertantul/ candidatul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare şi
selecţie sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm.
 Autoritatea contractantă va lua în considerare această susţinere, ca probă a îndeplinirii criteriilor minime impuse în cadrul documentaţiei
de atribuire dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:
    a) terţul/terţii susţinător(i) pot dovedi că deţin resursele invocate ca element de susţinere a ofertantului/candidatului;
    b) ofertantul/candidatul poate demonstra că va dispune efectiv de resursele entităţilor ce acordă susţinerea, necesare pentru realizarea
contractului, în cazul în care terţul susţinător nu este declarat subcontractant.

 
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
-
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VI.4.3) Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: 
In conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 101/2016

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
C.N.A.I.R. S.A. prin D.R.D.P. Constanta Serviciul Juridic 
Adresa: DRDP Constanta, Municipiul Constanta, Strada Traian, fara numar, Judetul Constanta; Localitatea: Constanta; Cod postal:
900714;  Tara:  Romania;  Telefon:  +40  0241581147;  Fax:  +40  0241584371;  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
28.07.2022
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