
“Execuție lucrări pentru proiectul “Extindere, modernizare
și dotare UPU - SMURD la Spitalul Județean de Urgență

Zalău”
 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
JUDETUL SALAJ 
Cod de identificare fiscala: 4494764; Adresa: Strada: 1 Decembrie 1918, nr. 12; Localitatea: Zalau; Cod NUTS: RO116 Salaj; Cod postal:
450058; Tara: Romania; Persoana de contact: Maria Vultur; Telefon: +40 0260614120; Fax: +40 0260661097; E-mail: licitatiesj@cjsj.ro;
Adresa internet: (URL) http://www.cjsj.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
“Execuție lucrări pentru proiectul “Extindere, modernizare și dotare UPU - SMURD la Spitalul Județean de Urgență Zalău”
Numar referinta: 4494764/2019/151

 
II.1.2) Cod CPV principal
45215140-0 Lucrari de constructii de unitati spitalicesti (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Lucrari

 
II.1.4) Descrierea succinta
              “Execuție lucrări pentru proiectul “Extindere, modernizare și dotare UPU - SMURD la Spitalul Județean de Urgență Zalău”
 
    DURATA CONTRACTULUI
Durata contractului  este de 24 luni  de la  data prevăzută în  Ordinul  de începere emis  de Autorita-tea Contractant  luand în
considerare specificul lucrărilor de investiții într-o unitate medicală, atât ca ritm de intervenție, cât și ca respectare a normelor de
derulare a serviciilor medicale de urgență, care trebuie să rămână în stare de funcționalitate permanentă.   
 
Valoarea estimata totala este: 7.528.567,41 lei fără TVA din care:
   Lucrări de construcţii-montaj (C+M): 7.006.314,41 lei, fără TVA defalcate astfel:
•   Linia 1.3 – Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială: 11.724,57 lei fără TVA;
•   Linia 1.4 – Cheltuieli pentru relocarea / protecția utilităților: 48.980,77 lei fără TVA;
•   Linia 2.1 – Alimentare cu energie electrică și iluminat exterior: 59.639,67 lei fără TVA;
•   Linia 2.2 – Canalizare pluvială: 54.835,80 lei fără TVA;
•   Linia 4.1 – Construcții și instalații: 6.721.490,37 lei fără TVA;
•   Linia 4.2 – Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale: 37.902,93 lei fără TVA;
•   Linia 5.1.1 – Organizare de șantier – Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier: 71.740,30 lei fără TVA
   Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj (linia 4.3) :  522.253,00 lei, fără TVA.
Nu face obiectul prezentului caiet de sarcini procurarea și montarea aparaturii medicale, (dotări - linia 4.5 din devizul general) dar
este obligatorie asigurarea infrastructurii (instalații electrice necesare, alimentare cu apă – canalizare etc.) necesare funcționării
acestora. Achiziționarea și punerea în funcțiune a acestor echipamente / aparatură medicală fac obiectul unei alte proceduri ce va fi
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derulată de către Auto-ritatea Contractantă. 
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 12
            Autoritatea Contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor cu 6 zile
inainte de data limita de depunere a ofertelor.
 
          Modul de realizare a corespondentei intre Autoritatea Contractanta si ofertanti va fi online prin intermediul SICAP.

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

 
II.1.7) Valoarea totala a achizitiei
Valoare: 8257859,13
Moneda: RON

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 45215140-0 Lucrari de constructii de unitati spitalicesti (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO116 Sălaj
Locul principal de executare: 
UPU - SMURD la Spitalul Județean de Urgență ZalăuUPU - SMURD la Spitalul Județean de Urgență Zalău

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
“Execuție lucrări pentru proiectul “Extindere, modernizare și dotare UPU - SMURD la Spitalul Județean de Urgență Zalău”
 
Durata contractului este de 24 luni de la data prevăzută în Ordinul de începere emis de Autorita-tea Contractantă   .
Valoarea estimata totala este: 7.528.567,41 lei fără TVA din care:
-   Lucrări de construcţii-montaj (C+M): 7.006.314,41 lei, fără TVA defalcate astfel:
•   Linia 1.3 – Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială: 11.724,57 lei;
•   Linia 1.4 – Cheltuieli pentru relocarea / protecția utilităților: 48.980,77 lei;
•   Linia 2.1 – Alimentare cu energie electrică și iluminat exterior: 59.639,67 lei;
•   Linia 2.2 – Canalizare pluvială: 54.835,80 lei;
•   Linia 4.1 – Construcții și instalații: 6.721.490,37 lei;
•   Linia 4.2 – Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale: 37.902,93 lei;
•   Linia 5.1.1 – Organizare de șantier – Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier: 71.740,30 lei
-   Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj (linia 4.3) :  522.253,00 lei, fără TVA.

 

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
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Se atribuie un contract/un lot: Da

 
V.2) Atribuirea contractului

 
Execuție lucrări pentru proiectul “Extindere, modernizare și dotare UPU - SMURD la Spitalul Județean de
Urgență Zalău”.

V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
13012 / 16.09.2020

 
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: 1
Numarul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
TCI CONTRACTOR GENERAL 
Cod de identificare fiscala: RO 199141; Adresa: Strada Vaida Voevod Alexandru, Nr. 2; Localitatea: Cluj-Napoca; Cod NUTS: RO113
Cluj; Cod postal: 400592; Tara: Romania; Telefon: +40 0264419313; Fax: +40 0264419296; E-mail: tcicgsa@gmail.com; Adresa
internet: (URL) www.tcicgcluj.ro; Contractul este un IMM Nu

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 7528567,41
Valoarea totala a contractului/lotului: 8257859,13
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
              Restituire garant.participare:
a) constituita de ofertantul a carui oferta a fost stabilita  ca fiind castigatoare, in cel mult 3 zile lucratoare de la data constituirii garantiei
de bună execuție.
b) constituita de ofertantii a caror oferta nu a fost stabilita castigatoare, dupa semnarea contract.achizitie publica, dar nu mai târziu de 3
zile lucratoare de la data semnarii contract.achizitie publica . Oferta are caracter obligatoriu, din punct devedere al continutului pe toata
perioada de valabilitate. Ofertantul va prezenta Decl. acceptare a condiţiilor contractuale, eventualele obiecţiuni cu privire la clauzele
contractuale negociabile se vor formula în scris, cu redarea integrala a textului/textelor afectat/afectate la care se refera obiectiunile în
forma propusa de ofertant, si vor fi anexate; daca obiectiunile formulate se vor considera dezavantajoase pentru Autoritatea Contractantă,
oferta va fi considerată neconformă. În DA orice norme, mărci, standarde şi certificate vor fi însotite de menţiunea “sau echivalent”. Dacă
în urma aplicării crit. atribuire „ pretul cel mai scazut” se constată că două sau mai multe oferte clasate pe primul loc, contin preturi egale
clasate pe primul loc  AC va solicita clarificări prin intermediul SEAP în vederea încărcării electronice de către ofertanţi de documente care
conţin noi preţuri. 
Ofertantul elaborează oferta în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire şi indică în cuprinsul acesteia, motivate, care
informaţii din propunerea tehnică şi/sau din propunerea financiară sunt confidenţiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de
proprietate intelectuală. Eventualele solicitări de clarificări se vor depune în SEAP .

 
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; 
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VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere
-

 
VI.4.3) Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: 
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute conform Legii nr 101/2016

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
Serviciul juridic din cadrul Consiliului Judeţean Sălaj 
Adresa: P-ţa 1 Decembrie 1918, nr.12; Localitatea: Zalau; Cod postal: 450058; Tara: Romania; Telefon: +40 260614120; Fax: +40
260661097; E-mail: -Adresa internet: (URL) www.cjsj.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
21.09.2020
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