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ANUNł DE PARTICIPARE LA LICITAłIE DESCHISĂ; 

ACHIZIłIE DE LUCRĂRI 
 
ConstrucŃii de apartamente, proiectare arhitecturală 
AnunŃ de participare nr. 67236/24.10.2008 
SecŃiunea I: Autoritatea contractantă 
I. 1) Denumirea, adresa şi punct(e) de contact: 
Consiliul Local Corabia 
Adresa poştală: localitatea Corabia, str. Cuza Vodă nr. 54, cod poştal 235300, 
punct(e) de contact: Toma Gheorghe, tel. 0040 249 560703, e-mail: 
primariacorabia@yahoo.com, fax 0040 249 506154, adresa internet (URL): oraş 
Corabia, str. Cuza Vodă nr. 54, judeŃul Olt. 
I. 2) Tipul autorităŃii contractante şi activitatea principală (activităŃile principale) 
Autoritate regională sau locală 
Activitate (activităŃi) 
- servicii generale ale administraŃiilor publice. 
Autoritatea contractantă acŃionează în numele altor autorităŃi contractante: nu. 
SecŃiunea II: Obiectul contractului 
II. 1) Descriere 
II. 1.1) Denumirea dată contractului de autoritatea contractantă: proiectare şi 
execuŃie bloc locuinŃe sociale P 11, oraş Corabia, judeŃul Olt. 
II. 1.2) Tipul contractului şi locul de executare a lucrărilor, de furnizare a produselor 
sau de prestare a serviciilor: 
- lucrări 
- proiectare şi executare. 
Locul principal de executare: Corabia, Aleea Tineretului nr. 6, judeŃul Olt. 
II. 1.3) AnunŃul implică un contract de achiziŃii publice. 
II. 1.4) InformaŃii privind acordul-cadru 
II. 1.5) Descrierea succintă a contractului sau a achiziŃiei/achiziŃiilor: proiectare şi 
execuŃie bloc locuinŃe sociale. 
II. 1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziŃiile): 
45211341-1 - lucrări de construcŃii de apartamente (Rev. 2) 
71220000-6 - servicii de proiectare arhitecturală (Rev. 2). 
II. 1.7) Contractul intră sub incidenŃa acordului privind contractele de achiziŃii 
publice: nu. 
II. 1.8) ÎmpărŃire în loturi: nu. 
II. 1.9) Vor fi acceptate variante: nu. 
II. 2) Cantitatea sau domeniul contractului 
II. 2.1) Cantitatea totală sau domeniul: un bloc de locuinŃe sociale. 
Valoarea estimată fără T.V.A.: 8.300.000 RON. 
II. 2.2) OpŃiuni: nu. 
II. 3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare: 24 luni, începând de la data 
atribuirii contractului. 
SecŃiunea III: InformaŃii juridice, economice, financiare şi tehnice 
III. 1) CondiŃii referitoare la contract 
III. 1.1) Depozite valorice şi garanŃii solicitate 
GaranŃia de participare în cuantum de 90.000 RON. 
III. 1.2) Principalele modalităŃi de finanŃare şi plată şi/sau trimitere la dispoziŃiile 
relevante: finanŃarea contractului se asigură din Fondul NaŃional de Dezvoltare 
conform Legii nr. 114/1996. 
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III. 1.3) Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se 
atribuie contractul: asociere legalizată. 
III. 1.4) Executarea contractului este supusă altor condiŃii speciale: nu. 
III. 2) CondiŃii de participare 
III. 2.1) SituaŃia personală a operatorilor economici, inclusiv cerinŃele referitoare la 
înscrierea în registrul comerŃului sau al profesiei 
InformaŃii şi formalităŃi necesare pentru evaluarea respectării cerinŃelor menŃionate: 
să nu fie în stare de faliment sau lichidare; să îndeplinească obligaŃiunile de plată a 
impozitelor, taxelor şi contribuŃiilor sociale, să nu fie condamnat în ultimii 3 ani; să 
nu prezinte informaŃii false cerute de autoritatea contractantă. 
III. 2.2) Capacitatea economică şi financiară 
InformaŃii şi formalităŃi necesare pentru evaluarea respectării cerinŃelor menŃionate: 
declararea cifrei medii de afaceri pe ultimii 3 ani în valoare de minimum 24.000.000 
RON; bilanŃul contabil la 31.12.2007. 
III. 2.3) Capacitatea tehnică 
InformaŃii şi formalităŃi necesare pentru evaluarea respectării cerinŃelor menŃionate: 
informaŃii privind experienŃa similară a cel puŃin două contracte proiectare şi cel 
puŃin un imobil, executate având valoarea de 8.000.000 lei; declaraŃie privind 
dotarea cu echipamente necesare; standarde de calitate - certificate de calitate. 
III. 2.4) Contracte rezervate: nu. 
III. 3) CondiŃii specifice pentru contractele de servicii 
III. 3.1) Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu. 
III. 3.2) Persoanele juridice au obligaŃia să indice numele şi calificările profesionale 
ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: nu. 
SecŃiunea IV: Procedura 
IV. 1) Tipul procedurii 
IV. 1.1) Tipul procedurii: licitaŃie deschisă 
IV. 2) Criterii de atribuire 
IV. 2.1) Criterii de atribuire: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere 
economic în ceea ce priveşte criteriile menŃionate în continuare: 
 

Criterii Pondere 

1. oferta financiară 70% 

Descriere 

2. durata de execuŃie 20% 

Descriere 

3. programul calităŃii 10% 

Descriere 
IV. 2.2) Se va organiza o licitaŃie electronică: nu. 
IV. 3) InformaŃii administrative 
IV. 3.1) Număr de referinŃă atribuit dosarului de autoritatea contractantă 
IV. 3.2) AnunŃuri publicate (anunŃ publicat) anterior privind acelaşi contract: nu. 
IV. 3.3) CondiŃii de obŃinere a caietului de sarcini şi a documentaŃiei suplimentare 
(cu excepŃia unui SAD) sau a documentului descriptiv (în cazul unui dialog 
competitiv) 
Termenul limită pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la 
documente: 28.10.2008, 16.00. 
Documente de plată: da. 
PreŃul: 500 RON. 
CondiŃii şi modalitate de plată: numerar la casieria Primăriei oraşului Corabia sau 
ordin de plată. 
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IV. 3.4) Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 
3.12.2008, 12.00. 
IV. 3.5) Data transmiterii invitaŃiilor de prezentare de oferte sau de participare 
candidaŃilor selectaŃi 
IV. 3.6) Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de 
participare: limba română. 
IV. 3.7) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi menŃină oferta: 
90 zile (de la termenul limită de primire a ofertelor). 
IV. 3.8) CondiŃii de deschidere a ofertelor 
Data: 4.12.2008, 13.00 
Locul: sediul Primăriei oraşului Corabia, oraşul Corabia, str. Cuza Vodă nr. 54, 
judeŃul Olt. 
Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: da. 
Persoanele din cadrul comisiei de evaluare, precum şi împuterniciŃii ofertanŃilor 
SecŃiunea VI: InformaŃii suplimentare 
VI. 1) Contractul este periodic: nu. 
VI. 2) Contractul se înscrie într-un proiect/program finanŃat din fonduri comunitare: 
nu. 
VI. 3) Alte informaŃii 
VI. 4) Căi de atac 
VI. 4.1) Organism competent pentru căile de atac: 
Consiliul NaŃional de SoluŃionare a ContestaŃiilor, adresa poştală - Bucureşti, str. 
Stavropoleos nr. 6, sectorul 3, cod poştal 0300084, telefon 021/310.46.42, e-mail: 
office@cnsc.ro, adresa internet (URL): www.cnsc.ro. 
Organism competent pentru procedurile de mediere 
VI. 4.2) Utilizarea căilor de atac 
Precizări privind termenul (termenele) de exercitare a căilor de atac 
VI. 4.3) Serviciul de la care se pot obŃine informaŃii privind utilizarea căilor de atac: 
Oficiul Juridic al Primăriei oraşului Corabia, adresa poştală - Corabia, str. Cuza Vodă 
nr. 54, cod poştal 235300, tel. 0249 560703, fax 0249 506154. 
VI. 5) Data expedierii prezentului anunŃ în SEAP: 23.10.2008, ora 15.48. 
(2/78.392) 
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 397 din data de 29 octombrie 2008 
 


