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ANUNł DE PARTICIPARE LA LICITAłIE DESCHISĂ; 

ACHIZIłIE DE SERVICII 
 
Studiu de fezabilitate, proiect tehnic, caiete de sarcini, 
detalii de execuŃie. 
1. Denumire autoritate contractantă: Consiliul Local al comunei Valu lui Traian 
Adresa: str. Calea Dobrogei nr. 53, comuna Valu lui Traian, judeŃul ConstanŃa, 
telefon 0241/23.10.06, fax 0241/23.13.53, e-mail: 
primaria_valu_lui_traian@yahoo.com 
2. Nu este vorba despre un contract de lucrări rezervat atelierelor protejate 
3. - 
a. Procedura de atribuire aplicată: licitaŃie deschisă, 
b. - 
c. - 
4. Serviciile se vor presta la sediul ofertantului câştigător. 
5. Se vor presta următoarele servicii: Centru Transfrontalier de afaceri PiaŃa 
Agroalimentară în comuna Valu lui Traian, judeŃul ConstanŃa, fazele studiu de 
fezabilitate, proiect tehnic, caiete de sarcini, detalii de execuŃie, documentaŃii pentru 
obŃinerea avizelor şi acordurilor (PAC), inclusiv verificarea proiectului. 
6.- 
7. Contractul nu va fi divizat pe loturi. 
8. Contractul implică proiectare 9.- 
10.- 
11. Durata preconizată a contractului: 5 luni 
12. Nu se admit oferte alternative. 
13. DocumentaŃia de atribuire se poate solicita de la "Biroul urbanism" din cadrul 
Primăriei comunei Valu lui Traian, str. Calea Dobrogei nr. 53, comuna Valu lui Traian, 
telefon 0241/23.10.06, fax 0241/23.13.53. 
14. Pentru obŃinerea documentelor de atribuire se va achita valoarea de 100 RON. 
15. - 
a. Termenul de primire a ofertelor: 12.02.2009 ora 10.00. 
b. Adresa la care se transmit ofertele: Primăria Valu lui Traian, str. Calea Dobrogei 
nr. 53, comuna Valu lui Traian, judeŃul ConstanŃa. 
c. Limba în care va fi redactată oferta: Limba română. 
16. Data deschiderii ofertelor: 12.02.2009, ora 12.00, sala de şedinŃă a Primăriei. 
17. GaranŃia de participare constituită de către ofertant: în favoarea autorităŃii 
contractante prin scrisoare de garanŃie bancară în valoare de 4.000 RON. 
18. Surse atrase şi cofinanŃare. Ministerul Dezvoltării Regionale şi LocuinŃei. 
19. Forma juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operaŃiuni economice 
cărora li s-a atribuit contractul este de "contract în formă autentică". 
20. Criteriile de calificare privind situaŃia personală a operatorilor economici care pot 
atrage după sine excluderea acestora din urmă: conform documentaŃiei pentru 
prezentarea şi elaborarea ofertei. 
21. Criteriile de calificare prevăd situaŃii economico-financiare precum şi capacitatea 
tehnică şi profesională a operatorilor economici: conform documentaŃiei pentru 
prezentarea şi elaborarea ofertei. 
22.- 
23. Ofertantul trebuie să îşi menŃină oferta valabilă până la data de 12.05.2009. 
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24. Criteriul de atribuire a contractului: oferta cea mai avantajoasă din punct de 
vedere economic. 
25.- 
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