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ANUNł DE PARTICIPARE LA LICITAłIE DESCHISĂ; 

ACHIZIłIE DE LUCRĂRI 
 
Proiectare arhitecturală, construcŃii de apartamente 

Proiectare şi execuŃie locuinŃe sociale - comuna IşalniŃa, bloc 1, str. Tufănele nr. 1, 
judeŃul Dolj. 
1. Autoritatea contractantă: Consiliul Local IşalniŃa. Cod fiscal: 4553283. 
Adresa: com. IşalniŃa, strada A. I. Cuza nr. 1. 
Numărul de telefon: 0251/448004; 0251/448635. 
Fax: 0251/448624. 
E-mail: islanita@cjdolj.ro; site-ul: www.islanita.ro; cod poştal: 207340. 
Site-ul Internet guvernamentale de unde se pot obŃine informaŃii privind: 
- LegislaŃia fiscală: www.mfinante.ro; 
- LegislaŃia în domeniul protecŃiei mediului: www.mmediu.ro; 
- ProtecŃia muncii şi condiŃii de muncă: www.mmssf.ro. 
InformaŃii suplimentare: Consiliul Local IşalniŃa, tel. 0251/448004, fax 0251/448635 
- viceprimar Flori Ovidiu. 
Sursele de finanŃare a contractului de lucrări care urmează să fie atribuit: Fondul 
NaŃional de Dezvoltare din Legea nr. 114/1996. 
2. a) Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de lucrări: licitaŃie deschisă. 
b) Tipul contractului de lucrări pentru care sunt solicitate oferte: "Proiectare şi 
execuŃie locuinŃe sociale - comuna IşalniŃa, str. Tufănele nr. 1, judeŃul Dolj". 
3. a) Amplasamentul lucrării: comuna IşalniŃa, str. Tufănele nr. 1, judeŃul Dolj. 
b) Natura şi cerinŃele de execuŃie, caracteristicile generale ale lucrării: 
- cod CPV 71220000-6 - servicii de proiectare arhitecturală (rev. 2); 
- cod CPV 45211341-1 - lucrări de construcŃii de apartamente (rev. 2). 
Proiectare (PT, CS, DDE - viza verificator de proiect) şi execuŃie locuinŃe 
sociale, bloc 1, comuna IşalniŃa, judeŃul Dolj. 
Termenul de garanŃie acordat lucrării: minim 24 luni. 
4. Termenul limită de execuŃie a lucrării: 12 luni. 
5. a) DocumentaŃia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei se poate obŃine de la 
sediul Consiliului Local IşalniŃa, str. A. I. Cuza nr. 1, viceprimar - Flori Ovidiu. 
b) Costul documentaŃiei: 100 lei. 
CondiŃii de plată: achitare cu numerar la casieria autorităŃii contractante. 
c) Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 5.12.2008, ora 16.00. 
6. a) Data limită de depunerea ofertelor: 15.12.2008, ora 10.00. 
b) Adresa la care se depun ofertele: Registratura Consiliului Local IşalniŃa, str. A. I. 
Cuza nr. 1. 
c) Limba în care trebuie redactată oferta: limba română. 
7. a) Persoanele admise să asiste la deschiderea ofertelor: comisia de evaluare, 
reprezentanŃii legali sau împuterniciŃi ai ofertanŃilor şi membri UCVAP. 
b) Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 15.12.2008, ora 12.00, la sediul Consiliului 
Local IşalniŃa, str. A. I. Cuza nr. 1. 
8. GaranŃia pentru participare la licitaŃie: 91.300 lei şi se constituie astfel: 
- Scrisoare de garanŃie bancară în favoarea autorităŃii contractante. 
- Ordin de plată în contul nr. RO 35TREZ2965006XXX000961, deschis de autoritatea 
contractantă la Trezoreria comunală nr. 1 Craiova, în original, vizat de bancă. 
9. ModalităŃi principale de finanŃare: Fondul NaŃional de Dezvoltare din Legea nr. 
114/1996. 
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10. Forma juridică în care trebuie să se legalizeze asocierea grupului de operatori 
cărora li s-a atribuit contractul de lucrări: contract de asociere autentic. 
11. Documente de calificare: ofertanŃii vor depune documente din care să rezulte 
faptul că îndeplinesc condiŃiile de eligibilitate, precum şi cerinŃele minime cu privire la 
capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară. 
Documentele solicitate sunt cele prevăzute în documentaŃia de atribuire a achiziŃiei, 
acestea fiind obligatorii pentru îndeplinirea condiŃiilor de calificare. 
12. Perioada de valabilitate a ofertei: 90 de zile. 
13. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de lucrări: oferta cea mai 
avantajoasă din punct de vedere economic, criterii: 
- financiar - 70 %; 
- tehnic - 30 %. 
14. Oferta alternativă: nu se acceptă. 
15. Data transmiterii anunŃului de participare către R.A. MONITORUL OFICIAL: 
14.11.2008. 
16. InformaŃii suplimentare: Consiliul Local IşalniŃa, tel. 0251/448004, viceprimar 
Flori Ovidiu. 
(6/78.666) 
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 416 din data de 18 noiembrie 2008 

 
 


