
ANUNł DE PARTICIPARE LA LICITAłIE DESCHISĂ; 
ACHIZIłIE DE SERVICII 
 
Servicii de proiectare 
1. Denumirea şi adresa autorităŃii contractante: PoliŃia Comunitară Sector 2, cod 
fiscal 7125270; adresa: Bucureşti, şos. Pantelimon nr. 27, sectorul 2, telefon (021) 
252.51.03, fax (021) 252.50.14, e-mail: politia-comunitara2@yahoo.com. 
2. Contract rezervat atelierelor protejate: nu-i cazul. 
3. - 
a. Procedura de atribuire: licitaŃie deschisă. 
b. Urmează să fie încheiat un acord-cadru: nu-i cazul. 
c. Urmează un sistem dinamic de achiziŃie: nu-i cazul. 
d. Urmează o etapă suplimentară de licitaŃie electronică: nu-i cazul. 
4. Forma contractului: contract de servicii. 
5. Locul de prestare a serviciilor: Bucureşti, Str. Casmalei nr. 3, sectorul 2. 
6. Natura şi cantitatea produselor ce urmează a fi livrate: Servicii de proiectare 
PT+CS, PAC+DE a sediului de poliŃie comunitară - zona Baicului, aferente 
specialităŃilor: arhitectură, structură, instalaŃii electronice, instalaŃii termice, 
instalaŃii sanitare, instalaŃii HVAC, asigurare cu utilităŃi (energie electrică); cod CPV 
71221000-3. 
7. Dacă contractul este divizat pe loturi: nu. 
8. Termen de finalizare: 4 luni de la semnarea contractului. 
9. Oferte alternative. Nu se acceptă. 
10. CondiŃii speciale de care depinde îndeplinirea contractului: Nu sunt. 
11. - 
a. Denumirea, adresa, de unde se solicită documentaŃia de atribuire: se poate obŃine 
în termen de 4 zile de la primirea unei solicitări scrise în acest sens, de la sediul 
PoliŃiei Comunitare Sector 2, situat în Bucureşti, şos. Pantelimon nr. 27, sectorul 2, 
Biroul AchiziŃii şi Contracte, telefon 021/252.51.03, interior 121, fax 021/252.50.14; 
L-J, între orele 9.30 şi 14.00; V, între orele 8.00 şi 14.00. 
b. Termenul de transmitere a solicitării: 27.01.2009, ora 10.30. 
c. Costul şi condiŃiile de plată a documentaŃiei de atribuire: 100 lei - se achită în 
numerar la casieria instituŃiei. 
12. - 
a. Termenul de primire a ofertelor: 6.02.2009, ora 10.30. 
b. adresa unde se vor trimite ofertele: PoliŃia Comunitară Sector 2, Bucureşti, şos. 
Pantelimon nr. 27, sectorul 2. 
c. Limba în care se redactează ofertele: limba română. 
13. - 
a. Persoane autorizate să participe la deschiderea ofertelor: membrii comisiei de 
evaluare, reprezentanŃii împuterniciŃi ai ofertanŃilor, persoane desemnate pentru 
verificarea procedurală a atribuirii contractului. 
b. Data şi locul deschiderii ofertelor: 6.02.2009, ora 11.00, la sediul PoliŃiei 
Comunitare Sector 2, situat în Bucureşti, şos. Pantelimon nr. 27, sectorul 2. 
14. GaranŃia de participare: 18.000 RON. GaranŃia de bună execuŃie: 10% din 
valoarea contractului fără TVA; ambele se constituie prin scrisoare de garanŃie 
bancară. 
15. ModalităŃi principale de finanŃare şi de plată: bugetul local al Consiliului Local 
Sector 2, plata se va face cu OP prin Trezoreria Sectorului 2. 
16. Forma juridică a asocierii grupului de operatori economici căruia i s-a atribuit 
contractul: se solicită legalitatea grupului de operatori economici numai în situaŃia în 
care oferta acestora este declarată câştigătoare. 



17. Criterii de calificare privind situaŃia personală a operatorilor economici. 
Autoritatea contractantă are dreptul de a exclude din procedura de atribuire a 
contractului de achiziŃie publică orice ofertant care se află în oricare din situaŃiile 
precizate la art. 180-181 din OUG nr. 34/2006. Se vor prezenta declaraŃii privind 
neîncadrarea în prevederile art. 180 şi 181 din O.U.G. nr. 34/2006. În cazul în care 
în Ńara de origine nu există declaraŃie pe proprie răspundere se cere declaraŃie 
autentificată în faŃa unui notar. 
Criterii de calificare privind situaŃia economică şi financiară precum şi capacitatea 
tehnică şi/sau profesională a operatorilor economici. Nivelul specific minim al 
capacităŃilor minime impuse: se vor prezenta următoarele documente: 
1) DeclaraŃii privind cifra medie de afaceri, globală, anuală pe ultimii 3 ani (2005, 
2006, 2007). 
Nivel specific minim: 
Prezentarea unei declaraŃii care să ateste că ofertantul a realizat o cifră medie anuală 
de afaceri pe ultimii 3 ani de minimum 2.700.000 RON. Pentru susŃinerea declaraŃiei 
se vor prezenta copii după bilanŃurile contabile la data de 31.12.2005, 31.12.2006 şi 
31.12.2007 sau, după caz, rapoarte anuale, scrisori de bonitate sau orice alte 
documente edificatoare, legale, prin care ofertantul să-şi susŃină capacitatea 
economică. 
2) Prezentarea listei principalelor prestări de servicii efectuate în ultimii 3 ani, 
însoŃite de certificate de bună execuŃie pentru cele mai importante şi care vor 
conŃine valori, perioada şi locul de prestare, beneficiari. 
Nivel minim specific: 
Prezentarea unei liste cu principalele prestări de servicii de proiectare efectuate în 
ultimii trei ani, însoŃite de acte constatatoare referitoare la îndeplinirea obligaŃiilor 
contractuale pentru cele mai importante dintre ele. Cel puŃin una din aceste prestări 
de servicii de proiectare trebuie să se refere la un contract de proiectare a cărui 
valoare să fie mai mult de 240.000 RON sau cel mult 3 contracte de proiectare care 
din punct de vedere valoric să fie mai mult de 330.000 RON. 
3) InformaŃii referitoare la personalul tehnic de specialitate responsabil cu 
îndeplinirea contractului 
Nivel minim specific: 
Prezentarea unei declaraŃii privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi al 
celui de conducere, însoŃită de CV-urile personalului de conducere şi ale celui 
responsabil de îndeplinirea contractului. Pentru specialităŃile arhitectură, rezistenŃă, 
instalaŃii electrice, sanitare şi termice, proiectanŃii responsabili de specialitatea 
respectivă trebuie să aibă o experienŃă în domeniul proiectării de minimum 5 ani. 
18. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să-şi menŃină oferta: 60 de zile de la 
data deschiderii ofertelor. 
19. Criteriul de atribuire a contractului: preŃul cel mai scăzut. 
20. Denumirea şi adresa organismului competent de rezolvare a contestaŃiilor: 
Consiliul NaŃional de SoluŃionare a ContestaŃiilor 
Adresa poştală: Bucureşti, str. Stavropoleos nr. 6, sectorul 3. InformaŃii privind 
termenul de depunere a contestaŃiei se pot obŃine de la Serviciul Juridic al PoliŃiei 
Comunitare Sector 2, şos. Pantelimon nr. 27, sectorul 2, telefon 021/252.51.03, 
interior 121, fax 021/252.50.14. 
21. Data transmiterii anunŃului de participare către MONITORUL OFICIAL R.A.: 
3.12.2008. 
22. Dacă s-a publicat anunŃ de intenŃie: Nu. 
23. Dacă contractul intră sub incidenŃa OMC: Nu 
(1/78.879) 
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 436 din data de 8 decembrie 2008 
 


