ANUNł DE PARTICIPARE LA LICITAłIE DESCHISĂ;
ACHIZIłIE DE SERVICII
Studiu de fezabilitate, proiectare arhitecturală
AnunŃ de participare numărul 68590/13.11.2008
SecŃiunea I: Autoritatea contractantă
I. 1) Denumirea, adresa şi punct(e) de contact: JudeŃul Satu Mare
Adresa poştală: Satu Mare, PiaŃa 25 Octombrie nr. 1, cod poştal 440026; punct(e) de
contact: Janetta Delia Aurora Patcas, telefon 0261/71.10.04; în atenŃia: Savu
Ramona, e-mail: dez.reg@cjsm.ro, Fax 0261/71.03.95; adresa profilului
cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
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 atribuită contractului de autoritatea contractantă
Serv. elab. doc. tehn. - ec. (SF, PT, DDE) pt. proiectul "Circuitul monumentelor de
interes naŃional din judeŃul Satu Mare"
II. 1.2) Tipul contractului şi locul de executare a lucrărilor, de furnizare a produselor
sau de prestare a serviciilor: servicii; 12 - Servicii de arhitectură, servicii de inginerie
specializată şi servicii de inginerie integrată, servicii de proiectare urbanistică şi
peisagistică, servicii conexe de consultanŃă ştiinŃifică şi tehnică, servicii de
testări şi analize tehnice
Locul principal de prestare: Consiliul JudeŃean Satu Mare cod CPV 79314000-8 Studiu de fezabilitate 71220000-6 - Servicii de proiectare arhitecturală
II. 1.3) AnunŃul implică un contractele achiziŃii publice
II. 1.4) InformaŃii privind acordul-cadru
II. 1.5) Descrierea succintă a contractului sau a achiziŃiei/achiziŃiilor:
Elaborarea documentaŃiei tehnico-economice (Studiu de fezabilitate, documentaŃii
pentru obŃinere avize, Proiect tehnic, Detalii de execuŃie) pentru proiectul "Circuitul
monumentelor de interes naŃional din judeŃul Satu Mare", în conformitate cu
prevederile legale, standardele legate de protejarea monumentelor istorice în vigoare
din România şi să fie în conformitate cu standardele, normele cerute de Autoritatea
contractantă în caietul de sarcini.
II. 1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziŃiile)
79314000-8 - Studiu de fezabilitate (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
Total cantităŃi prestaŃii servicii: servicii de elaborare a documentaŃiilor tehnicoeconomice (Studiu de fezabilitate, documentaŃii pentru obŃinere avize, Proiect tehnic,
Detalii de execuŃie) pentru proiectul "Circuitul monumentelor de interes naŃional din
judeŃul Satu Mare" care are ca obiective:
* Statuia "Vasile Lucaciu" din Satu Mare, în vederea execuŃiei:
- lucrări de restaurare, protecŃie şi conservare (curăŃare) a obiectivului de patrimoniu
* Casa Vecsey (azi Muzeul de artă) din Satu Mare, în vederea execuŃiei:
- lucrări de restaurare, protecŃie şi conservare (curăŃare) a obiectivului de patrimoniu
* Monumentul Ostaşului Român din Cărei, în vederea execuŃiei:
- lucrări de restaurare, protecŃie şi conservare (curăŃare) a obiectivului de patrimoniu
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* Castelul Lonyai din Medieşu Aurit, în vederea execuŃiei:
- lucrări de protecŃie, lucrări de conservare şi de curăŃare a obiectivului de
patrimoniu (castel)
- iluminat stradal în zona monumentului
- iluminat arhitectural şi de punere în valoare a obiectivului
- amenajări peisagistice pentru evidenŃierea obiectivului turistic de patrimoniu
reabilitat
* Cuptoarele dacice de la Medieşu Aurit, în vederea execuŃiei:
- lucrări de restaurare, protecŃie şi conservare (curăŃare) a obiectivului de patrimoniu
- parcări pentru autoturisme şi autocare în punctul de acces / vizitare din incinta
obiectivului; capacitate: minimum 2 autocare şi 20 autoturisme
- iluminat stradal în zona monumentului şi a parcării
- iluminat arhitectural şi de punere în valoare a obiectivului
- amenajări peisagistice pentru evidenŃierea obiectivului turistic de patrimoniu
reabilitat.
Toate documentaŃiile elaborate vor fi prezentate AutorităŃii contractante în formă
scrisă (2 exemplare originale) şi în format electronic - CD (conform prevederilor din
Caietul de sarcini).
Valoarea estimată fără TVA: 557,983.19 RON
II. 2.2) OpŃiuni: nu
II. 3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare: 4 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 este în cuantum de 10.000 lei şi garanŃia de bună execuŃie
este de 5% din valoarea contractului, fără TVA.
III. 1.2) Principalele modalităŃi de finanŃare şi plată şi/sau trimitere la dispoziŃiile
relevante
1. bugetul MDLPL prin Programul multianual "As. teh. pt. sprijinirea Aut. Adm. Publ.
Loc. în preg. tehn. a proiect, de invest. publ., finanŃate din POR 2007-2013"
2. bugetul judeŃului Satu Mare
III. 1.3) Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se
atribuie contractul: asociere
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:
Deci. priv. eligib. Solicitat-Form.7 din Vol. III, Form.9 din Vol. III (în cazul unei as.,
fiecare as. este obligat să prezinte acest form.) Deci. priv. neîncadr. în prev. art. 181
din OUG 34/2006 Solicitat-Form.8 din Vol. III. Certif. constat, priv. îndepl. oblig,
exigib. de plată a imp. şi taxelor de stat, inel. cele loc. precum şi a contrib. pt. asig.
soc. de stat; Pers. jur./fiz.rom.-Certif. const. emis de ORC - în orig. - Certif. de înreg.
emis de ORC/Aut. de funct. (p.f) - în copie legaliz. (în cazul unei as., fiecare as. este
obligat să prez. aceste doc. Pers. jur. str. - doc. care dovedesc o formă de înreg. ca
pers. jur./at. ori ap. din pdvp la o grup. legal const., în conf. cu leg. în vig. din Ńara
de orig. a of.-trad. în l. română de un trad. aut. - Certif. de Rez. Fisc. (ev. dublei
impuneri) val. pt. an calend. în curs, se va prez. trad. aut (în cazul unei as., fiecare
as. este oblig, să prez. aceste doc.)
III. 2.2) Capacitatea economică şi financiară
InformaŃii şi formalităŃi necesare pentru evaluarea respectării cerinŃelor menŃionate:
InformaŃii generale privind situaŃia economico-financiară Solicitat
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
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BilanŃul contabil pe anul 2007, vizat şi înregistrat de organele competente - în copie.
CerinŃa minimă: Se vor prezenta informaŃii generale şi cifra de afaceri medie anuală
pe ultimii 3 ani (2005, 2006, 2007), Contul de profit şi pierdere, în copie legalizată,
din situaŃiile financiare pentru anii 2005, 2006, 2007 din care să reiasă cifra de
afaceri pe anii respectivi. OfertanŃii nerezidenŃi vor prezenta traduceri autorizate ale
documentelor solicitate. Persoanele juridice nou-înfiinŃate vor prezenta cifra de
afaceri doar pentru anii scurşi de la data înfiinŃării. Se completează Formularul 10 din
Volumul III. (în cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte acest
formular.) Valorile vor fi exprimate în euro, la cursul lei/euro mediu comunicat de
BNR pentru anul respectiv, după cum urmează: Anul 2005: 1 euro = 3,6234 lei; Anul
2006: 1 euro = 3,5245 lei. Anul 2007: 1 euro = 3,3373 lei. OfertanŃii care trebuie să
efectueze conversia altor monede decât euro sau lei vor utiliza ratele de schimb
medii anuale stabilite de către Banca naŃională a Ńării respective în care s-a făcut
înregistrarea şi va specifica ratele utilizate în oferta depusă. (în cazul unei asocieri,
fiecare asociat este obligat să prezinte acest formular, iar cerinŃa minimă se va
considera îndeplinită în mod cumulativ.)
III. 2.3) Capacitatea tehnică
InformaŃii şi formalităŃi necesare pentru evaluarea respectării cerinŃelor menŃionate
Lista principalelor prestări în ultimii 3 ani Solicitat
Recomandare Solicitat
InformaŃii privind dotările specifice Solicitat
Resurse umane şi structura managementului Solicitat
InformaŃii privind subcontractanŃi Solicitat
Standarde de asigurarea calităŃii Solicitat
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Form. 11 din Vol. III cu urm.: - det. despre un contr. de nat. sim., îndepl. şi finaliz.
cu succes, cu val. de cel puŃin 150.000 lei sau cel mult 3 contr. de nat., cu o val. tot.
de cel put. 250.000 lei. (în cazul unei as., fiecare as. este obl. să prez. form., iar cer.
min. se va consid. îndepl. în mod cumul.) form. 12 din Vol. III. Of. treb. să compl.
form. care cont. inf. priv. dot. spec. (conf. Form. 16 din Vol. III). Of. tb. să prez. inf.
ref. la modul de org. şi pers., astfel: a) Deci. care cont. inf. priv. ef. mediu anual, în
ultimii 3 ani, al pers. angajat (conf. Form. 14 din Vol. III) Pers. pus la disp. ang. sau
exp. ext. coopt.) pt. acest contr. tb. să fie: min. un ing. const.civ. cu at.din p.MCC
priv. rest.monum. ist., un arh. cu atest, din p.MCC priv. rest. monum. ist. şi un pr. rest. comp. art. cu at. din p.MCC. b) CV pers. resp. direct de îndepl. contr., precum
şi ale altor spec. cu sarcini "cheie" în îndepl. contr. care să dem. exp. în: -înt. de
st.de ab., pr. tehn., det. de ex. în dom. arh. şi rest. monum. ist. (conf. Form. 15 din
Vol. III). (în cazul unei as., fiecare as. este oblig, să prez. acest form., iar cer. min.
se va cons. îndepl. în mod cumulativ) Of. - liderul As. va completa: Lista cupr.
subcontr. (Form. 13 din Vol. III). Această listă va fi ins. de acordurile de
subcontractare. Dosar de prez. a şist. propriu de cond. şi de as. a cal. serv. sau Doc.
emise de org. nat. sau internat, acred. care conf. certif. şist. de manag. al călit,
firmelor of., resp. ISO 9001 sau echiv. în cazul unei as., această cond. tb. îndepl.
cumulativ.
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: preŃul cel mai scăzut
IV. 2.2) Se va organiza o licitaŃie electronică: Nu
IV. 3) InformaŃii administrative
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IV. 3.1) Număr de referinŃă atribuit dosarului de autoritatea contractantă: 43/2008
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: 24.12.2008, ora 16.
Documente de plată: Nu
IV. 3.4) Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:
29.12.2008, 9:00
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: 29.12.2008, 10:00
Locul: sediul Consiliului JudeŃean Satu Mare
Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: da; participanŃii la
deschiderea ofertelor trebuie să aibă împuternicire din partea ofertantului semnatar.
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 030084, telefon
021/310.46.41, e-mail office@cnsc.ro, fax 021/310.46.42, Adresa internet (URL):
www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere: Tribunalul Satu Mare
Adresa poştală: Satu Mare, str. Mihai Viteazul nr. 8, cod poştal 440037, telefon
0261/71.06.61
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
Serviciul AchiziŃii Publice
Consiliul JudeŃean Satu Mare
Adresa poştală: Satu Mare, PiaŃa 25 Octombrie nr. 1, cod poştal 440026, telefon
0261/71.36.93, int. 107, fax 0261/71.35.89
VI. 5) Data expedierii prezentului anunŃ în SEAP: 11.11.2008, 15:33
(8/78.647)
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 415 din data de 17 noiembrie 2008
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ANUNł DE PARTICIPARE LA LICITAłIE DESCHISĂ;
ACHIZIłIE DE SERVICII
Servicii de supraveghere a lucrărilor, proiectare tehnică
pentru construcŃia de lucrări publice, asistenŃă tehnică.
AnunŃ de participare numărul 68479/11.11.2008
Detaliu anunŃ
Stare: Publicat
Data transmiterii în SEAP: 10.11.2008, 12:24
Data acceptării ANRMAP: 10.11.2008, 13:31
Data trimiterii la OJ: 10.11.2008
Data publicării în SEAP: 11.11.2008; 1:30
Trimite la OJ: Da
SecŃiunea I: Autoritatea contractantă
I. 1) Denumirea, adresa şi punct(e) de contact: COMPANIA JUDEłEANĂ APA SERV S.A. NeamŃ
Adresa poştală: Piatra-NeamŃ, str. Lt. Drăghescu nr. 20, cod poştal 610125; punct(e)
de contact: Adrian Harabagiu, telefon 0233/23.33.40, interior 130, e-mail:
cj.apaserv@neamt.rdsmail.ro, fax 0233/21.89.37, adresa internet (URL): www.apaserv.ro
I. 2) Activitatea principală (ActivităŃile principale) a entităŃii contractante
Activitate (activităŃi): apă
SecŃiunea II: Obiectul contractului
II. 1) Descriere
II. 1.1) Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă
Supervizare FIDIC şi asistenŃă tehnică pe durata implementării contractelor de lucrări
ISPA Faza II ISPA 2002 RO 16 P PE 023-7
II. 1.2) Tipul contractului şi locul de executare a lucrărilor, de furnizare a produselor
sau de prestare a serviciilor: servicii; 12 - servicii de arhitectură, servicii de
inginerie specializată şi servicii de inginerie integrată, servicii de proiectare
urbanistică şi peisagistică, servicii conexe de consultanŃă ştiinŃifică şi tehnică,
servicii de testări şi analize tehnice
Locul principal de prestare: municipiul Piatra-NeamŃ
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:
Servicii de supraveghere FIDIC - potrivit Ordinului MEF nr. 915/465/415 din 2008
pentru lucrări de construire reŃele alimentare cu apă şi de canalizare, reabilitare
staŃie de tratare apă brută, reabilitare rezervoare de apă potabilă, reabilitare şi
construire staŃii de pompare ape uzate.
Servicii de supervizare potrivit Manualului FIDIC Galben, ediŃia 1999, pentru
perioada de notificare a defecŃiunilor, pentru contractul "Reabilitarea StaŃiei de
Epurare din Piatra-NeamŃ" ISPA 2002 RO 16/PE 023-03
II. 1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziŃiile)
71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrărilor (Rev. 2)
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnică pentru construcŃia de lucrări
publice (Rev. 2)
71356200-0 - Servicii de asistenŃă tehnică (Rev. 2)
II. 1.7) Contractul intră sub incidenŃa acordului privind contractele de achiziŃii
publice: nu
II. 1.8) ÎmpărŃire în loturi: nu
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II. 1.9) Vor fi acceptate variante: nu
II. 2) Cantitatea sau domeniul contractului
II. 2.1) Cantitatea totală sau domeniul
Efectuarea de servicii de supraveghere a lucrărilor, de proiectare tehnică şi de
asistenŃă tehnică pe durata implementării contractelor de lucrări faza II, ISPA 2002
RO 16 P PE 023-07 (23 luni)
Valoarea estimată fără TVA: 740.000 euro
II. 2.2) OpŃiuni: nu
II. 3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare: începând de la 1.01.2009
până la 30.11.2010
SecŃiunea III: InformaŃii juridice, economice, financiare şi tehnice
III. 1) CondiŃii referitoare la contract
III. 1.1) Depozite valorice şi garanŃii solicitate GaranŃie de participare -14800 euro
III. 1.2) Principalele modalităŃi de finanŃare şi plată şi/sau trimitere la dispoziŃiile
relevante: fondul de coeziune prin Măsura ISPA 2002 RO 16 P PE 023
III. 1.3) Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se
atribuie contractul: asociere
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:
DeclaraŃii privind eligibilitatea formular 12 A
DeclaraŃii privind neîncadrarea în prevederile art. 181 formular 12 B
Pentru persoanele juridice/fizice române:
- Certificat constatator emis de Oficiul registrului comerŃului
- AutorizaŃie de funcŃionare / alte echivalente, din care să rezulte că ofertantul are ca
obiect de activitate prestarea serviciilor solicitate.
Pentru persoanele juridice străine:
- CerinŃă obligatorie: Documente care dovedesc o formă de înregistrare/atestare ori
apartenenŃă din punct de vedere profesional
III. 2.2) Capacitatea economică şi financiară
InformaŃii şi formalităŃi necesare pentru evaluarea respectării cerinŃelor menŃionate:
Cifra de afaceri medie anuală în domeniul de activitate aferent obiectului contractului
pe ultimii 3 ani: de două ori valoarea estimată a contractului;
- demonstrarea că operatorul economic are acces la sau are disponibile resurse reale
negrevate de datorii, linii de credit confirmate de bănci sau la alte mijloace financiare
suficiente pentru a realiza cashflow de execuŃie a lucrării pentru perioada de execuŃie
a contractului.
Pentru aceasta, operatorul economic va prezenta documente edificatoare cum ar fi:
- declaraŃii bancare corespunzătoare;
- bilanŃul contabil pe perioada semestrului II 2005, 2006, 2007 şi semestrul I 2008;
- declaraŃii privind cifra de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului
contractului (asistenŃa tehnică pentru supervizare, servicii de proiectare şi verificare
autorizată de proiect în proiecte similare de mediu, finanŃate de Uniunea Europeană
şi/sau instituŃii finanŃatoare internaŃionale), care vizează activitatea din ultimii 3 ani
(semestrul II 2005, 2006, 2007 şi semestrul I 2008)
- Operatorul va completa Fişa de identificare fiscală din formularul Anexa VII A
III. 2.3) Capacitatea tehnică
InformaŃii şi formalităŃi necesare pentru evaluarea respectării cerinŃelor menŃionate;
documentele emise în altă limbă decât română trebuie să fie însoŃite de traducerea
autorizată în limba română.
Operatorul economic va prezenta:
- formularul B 2 informaŃii generale;
- o listă a principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani, conŃinând valori, perioade de
prestare, beneficiari (formular 12 E);
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- o declaraŃie referitoare la echipamentele tehnice şi la măsurile aplicate în vederea
asigurării calităŃii, precum şi la resursele de studiu şi cercetare;
- informaŃii referitoare la personalul / organismul tehnic de specialitate de care
dispune sau al cărui angajament de participare a fost obŃinut de către ofertant, în
special pentru asigurarea controlului calităŃii (Formular 121); CV-urile vor conŃine cel
mult 3 pagini scrise cu caractere de 12; la care se vor ataşa copii legalizate după
certificate de studii / autorizaŃiile solicitate prin caietul de sarcini pentru personalul
ofertat; formularul CV este prezentat în Formularul C5C; din CV-urile ataşate,
solicitate în formularul nr. 121, trebuie să rezulte că personalul propus pentru
îndeplinirea contractului de servicii îndeplineşte cerinŃele minime prevăzute în caietul
de sarcini;
- pentru prezentarea personalului ce va fi inclus în contract se va completa
formularul C5B, iar la semnarea contractului se vor prezenta declaraŃiile de
exclusivitate şi disponibilitate potrivit formularului Anexa VIII;
- pentru fiecare expert se va ataşa o declaraŃie de exclusivitate şi disponibilitate
- informaŃii privind măsurile de protecŃia muncii pe care operatorul le va lua în timpul
îndeplinirii contractului de servicii;
- minim 2 scrisori de recomandare - Formular C3
- CerinŃe privind standardele de asigurare a calităŃii. Operatorul economic va dovedi
că este certificat SR EN ISO
9001 din 2001. Acest standard este identic cu Standardul European EN ISO 9001:
2000
- CerinŃe privind standardele de protecŃie a mediului Operatorul va dovedi că este
certificat SR EN ISO 14001 din
2005. Acest standard este identic cu standardul european EN ISO 14001:2004
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 responsabil 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
1. Punctaj financiar

Pondere
50%

Descriere
2. Punctaj tehnic potrivit fişei de date a achiziŃiei

50%

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: ISPA2002
RO 16 P PE 023-07
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)
Termenul limită pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la
documente: 22.12.2008, 10:00
Documente de plată: Nu
IV. 3.4) Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:
23.12.2008, 10:00
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IV. 3.5) 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: 24.12.2008 10:00
Locul: Sediul Companiei JudeŃene APA SERV - S.A. NeamŃ, Piatra-NeamŃ, str. Lt.
Draghiescu nr. 20, judeŃul NeamŃ
Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: da; reprezentanŃii legali sau
delegaŃii împuterniciŃi ai firmelor care au depus oferte. Identificarea se face în baza
actului de identitate şi a împuternicirii
SecŃiunea VI: InformaŃii suplimentare
VI. 1) Contractul este periodic: nu
VI. 2) Contractul se înscrie într-un proiect/program finanŃat din fonduri comunitare:
da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) şi/sau program(e): Măsura ISPA 2002 RO 16 P PE
023 "îmbunătăŃirea Sistemelor de Alimentare cu Apă Potabilă, Canalizare şi a StaŃiei
de Epurare din Piatra NeamŃ".
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 030084, telefon
+4021/310.46.41, e-mail office@cnsc.ro, fax +4021/310.46.42
Organism competent pentru procedurile de mediere: Curtea de apel Bacău
Adresa poştală: Bacău, str. Cuza Vodă nr. 1, judeŃul Bacău, cod poştal 600274,
telefon
+4
0234/51.32.96,
E-mail:
curteadeapel-bacau@just.ro,
fax
+4
0234/51.42.75
VI. 4.2) Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenul (termenele) de exercitare a căilor de atac
Consiliul NaŃional de SoluŃionare a ContestaŃiilor are obligaŃia de a soluŃiona în
termen de 30 de zile de la data primirii dosarului achiziŃiei publice de la autoritatea
contractantă
VI. 4.3) Serviciul de la care se pot obŃine informaŃii privind utilizarea căilor de atac
Serviciul juridic. Adresa poştală: Compania JudeŃeană Apa Serv - S.A. NeamŃ, PiatraNeamŃ, cod poştal 610125, telefon 0233/23.33.40, fax 0233/21.89.37
VI. 5) Data expedierii prezentului anunŃ către SEAP
10.11.2008, ora 12:24
(9/78.651)
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 415 din data de 17 noiembrie 2008
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