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Servicii de maturare, spalare, stropire si intretinere a
cailor publice, colectarea cadavrelor de animale în orasul
Iernut

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire si adrese
ORASUL IERNUT
Cod de identificare fiscala: 5584644; Adresa: Strada: 1 Decembrie 1918, nr. 9; Localitatea: Iernut; Cod NUTS: RO125 Mures; Cod postal:
545100; Tara: Romania; Persoana de contact: IOAN NICOARA; Telefon: +40 0265471410; Fax: +40 0265471376; E-mail:
iernut@cjmures.ro; Adresa internet: (URL) www.primariaiernut.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
Servicii de maturare, spalare, stropire si intretinere a cailor publice, colectarea cadavrelor de animale în orasul Iernut
Numar referinta: 5584644_2020_PAAPD1118931

II.1.2) Cod CPV principal
90610000-6 Servicii de curatare si maturare a strazilor (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului
Servicii

II.1.4) Descrierea succinta
Obiectul contractului este de prestari "Servicii de maturare, spalare, stropire si intretinere a cailor publice, colectarea
cadavrelor de animale în orasul Iernut" si presupune:
presupune următorul ciclu de operaţii:
a) măturatul carosabilului, trotuarelor, locurilor de parcare de reședință;
b) spălatul carosabilului şi al trotuarelor;
c) stropitul carosabilului;
d) colectarea deşeurilor stradale;
e) transportul deşeurilor stradale;
f) cântărirea deşeurilor stradale;
g) descărcarea deşeurilor stradale în depozitele autorizate;
h) dezinfectarea autospecialelor folosite la transportul deşeurilor stradale de către operator.
Domeniul public ce urmează a fi menţinut în stare salubră cuprinde toată suprafaţa carosabilului şi a trotuarelor, pieţele și parcărilor
publice, cuprinse în teritoriul administrativ al orașului Iernut.
Serviciile vor fi contractate pe o perioadă de 24 luni.
Valoarea estimată este de 604.000 lei fără TVA, constituită din:
1. Maturat, spalat, stropit si intretinere a cailor publice:
25.000 lei/luna x 24 luni = 600.000 lei fara TVA
2. Servicii de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către
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instalaţii de neutralizare:
166.67 lei x 24 luni = 4.000 lei fara TVA
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 5 zile.
Autoritatea contractanta va raspunde la clarificari cu cel putin 3 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

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

II.1.7) Valoarea totala a achizitiei
Valoare: 567598,56
Moneda: RON

Sectiunea II.2 Descriere
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 90610000-6 Servicii de curatare si maturare a strazilor (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO125 Mureş
Locul principal de executare:
Oras IernutOras Iernut

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Obiectul contractului este de prestari "Servicii de maturare, spalare, stropire si intretinere a cailor publice, colectarea cadavrelor de
animale în orasul Iernut" si presupune:
presupune următorul ciclu de operaţii:
a) măturatul carosabilului, trotuarelor, locurilor de parcare de reședință;
b) spălatul carosabilului şi al trotuarelor;
c) stropitul carosabilului;
d) colectarea deşeurilor stradale;
e) transportul deşeurilor stradale;
f) cântărirea deşeurilor stradale;
g) descărcarea deşeurilor stradale în depozitele autorizate;
h) dezinfectarea autospecialelor folosite la transportul deşeurilor stradale de către operator.
Domeniul public ce urmează a fi menţinut în stare salubră cuprinde toată suprafaţa carosabilului şi a trotuarelor, pieţele și parcărilor
publice, cuprinse în teritoriul administrativ al orașului Iernut.
Serviciile vor fi contractate pe o perioadă de 24 luni.
Valoarea estimată este de 604.000 lei fără TVA, constituită din:
1. Maturat, spalat, stropit si intretinere a cailor publice:
25.000 lei/luna x 24 luni = 600.000 lei fara TVA
2. Servicii de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către
instalaţii de neutralizare:
166.67 lei x 24 luni = 4.000 lei fara TVA
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 5 zile.
Autoritatea contractanta va raspunde la clarificari cu cel putin 3 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Sectiunea IV: Procedura
IV.1) Descriere
IV.1.1) Tipul procedurii
Procedura simplificata
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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
Servicii de măturare, spălare, stropire și întreținerea căilor publice și colectarea cadavrelor de animale din
orașul Iernut, județ Mureș
V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
513 / 23.11.2020

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: 0
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
BISSDOG SRL
Cod de identificare fiscala: 33080570; Adresa: Strada -, Nr. 99; Localitatea: Ceuasu de Campie; Cod NUTS: RO125 Mures; Cod postal:
547140; Tara: Romania; Telefon: +40 731005312; Fax: -E-mail: bissdog.capturare@yahoo.ro; Adresa internet: (URL) -Contractul este
un IMM Da

V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 604000
Valoarea totala a contractului/lotului: 567598,56
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
Interacțiunea cu ofertanții, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfășura după următoarele reguli:
Pentru vizualizarea documentației de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aibă un program necesar vizualizarii
fișierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatura electronică). 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 Secțiunea ”Întrebari” din cadrul
procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la Sectiunea ”Documentatie,
clarificari si decizii” din cadrul anuntului de participar simplificat. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentația de
atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.elicitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din
H.G. nr.395/2016 și vor transmite solicitările avand în vedere termenele de răspuns ale autorității contractante prevăzute la art.160-161 din
Legea nr.98/2016 coroborat cu prevederile art.103 alin.2 din H.G. Nr.395/2016. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia
de evaluare va transmite solicitarile de clarificare în legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile în SEAP (Secțiunea
“Întrebari”). Comisia de evaluare va analiza DUAE în corelație cu cerințele stabilite prin fișa de date a achiziției. Comisia de evaluare va
analiza și verifica fiecare ofertă din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor
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financiare pe care le implică.
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, conform Legii 455/2001.
Notă:
Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu prețuri egale:
•Departajarea se va face exclusiv în funcție de preț și nu prin cuantificarea altor elemente de natură tehnică sau alte avantaje care rezultă
din modul de îndeplinire a contractului de către operatorii economici
•În vederea departajării ofertelor autoritatea contractantă va solicita depunerea în SEAP a unor noi oferte financiare (procedura fiind
desfășurată integral prin mijloace electronice)
În conformitate cu prevederile art. 49, alin (3) din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006 republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, prestatorul are obligatia de a solicita la A.N.R.S.C. și de a obține eliberarea licenței in termen de 90 de zile de la
data semnării contractului, pe care o va depune la sediul achizitorului.

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
-

VI.4.3) Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: -

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
-

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
08.12.2020
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