
ANUNł DE PARTICIPARE LA LICITAłIE DESCHISĂ; 
ACHIZIłIE DE SERVICII 
 
Servicii de proiectare tehnică pentru construcŃia de lucrări 
publice 
AnunŃ de participare, Cod SEAP Nr. 79272/5.06.2009 
SecŃiunea I: Autoritatea contractantă 
I. 1) Denumirea, adresa şi punct(e) de contact: Ministerul FinanŃelor Publice 
Adresa poştală: Bucureşti, bd. Mircea Vodă nr. 44, intrarea B, sectorul 3, cod poştal 
030669, Punct(e) de contact: Oficiul de PlăŃi şi Contractare PHARE, telefon 
+004021326.55.55 int. 207, în atenŃia: Iancu Teodora Daniela, e-mail: 
teodora.iancu@mfinante.ro, fax +004021326.87.09, 326.87.30, Adresa internet 
(URL): http://cfcu.mfinante.ro/, Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro. 
I. 2) Tipul autorităŃii contractante şi activitatea principală (activităŃile principale) 
Minister sau orice altă autoritate naŃională sau federală, inclusiv subdiviziuni 
regionale sau locale ale acestora 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 19.1.1. Servicii 
pentru Construirea de noi locaŃii pentru PoliŃia de Frontieră şi modernizarea anumitor 
locaŃii existente / 19.1.1.6. IJPF Timiş, Lot 3 SPF Lunga şi Lot 4 SPF Beba Veche. 
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 peisagistică, servicii conexe de consultanŃă ştiinŃifică 
şi tehnică, servicii de testări şi analize tehnice; 
Locul principal de prestare: Sediul IGPF Bucureşti, Amplasamentele IJPF Timiş (sediul 
S.P.F. Lungă, sediul S.P.F. Beba Veche). 
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: 
Prezentul contract are ca obiect servicii de proiectare pentru reabilitarea / 
modernizarea SPF Lungă şi SFP Bebea Veche şi trebuie să cuprindă: 
- întocmirea documentaŃiilor tehnico-economice fazele P.A.C., P.T., D.D.E., Caiet de 
sarcini în conformitate cu legislaŃia în vigoare (Legea nr. 10/1995, HG 28/2008, 
Legea nr. 50/1991, Legea nr. 7/1997, Norme şi InstrucŃiuni Tehnice în vigoare) 
- întocmirea documentaŃiei pentru avize, acorduri şi autorizaŃii de construire, 
documentaŃii teren acolo unde este cazul, studii şi documentaŃii necesare pentru 
punerea în operă a obiectivului (studii de evaluare a impactului asupra mediului, în 
conformitate cu Directiva UE nr. 97/11/CCE, OUG 195/2005, Ordinul nr. 860/2002 şi 
HG 918/2002, etc.) - întocmite în 2 exemplare. Proiectantul va obŃine toate avizele 
necesare conform certificatului de urbanism; 
- întocmire caiet de sarcini şi documentaŃie de atribuire în conformitate cu prevederile 
legislaŃiei naŃionale şi a formularelor ce vor fi puse la dispoziŃia ofertantului 
câştigător, pentru lansarea licitaŃiei de achiziŃie de lucrări; 
- participarea la procedura de evaluare a ofertelor pentru contractele de lucrări, prin 
experŃi cooptaŃi; 
- asigurarea verificării proiectului de verificatori tehnici atestaŃi; 
- asistenŃa tehnică din partea proiectantului asigurată pe toată perioada de execuŃie a 
lucrării în baza proiectului menŃionat mai sus; 
- elaborarea instrucŃiunilor de exploatare; 
- includerea în documentaŃie a măsurilor de protecŃia muncii şi P.S.I. pentru 
obiectivul de investiŃii prezentat. 
Toate activele vor fi executate cu respectarea prevederilor, normativelor, 
reglementărilor tehnice şi legislaŃiei naŃionale în vigoare la data atribuirii contractului 
(HG 273/1994, Legea 50/1991, Legea 10/1995 etc.). 



II. 1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziŃiile) 
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnică pentru construcŃia de lucrări publice 
(Rev. 2) 
II. 1.7) Contractul intră sub incidenŃa acordului privind contractele de achiziŃii 
publice: 
Da 
II. 1.8) ÎmpărŃire în loturi: 
Da 
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi 
II. 1.9) Vor fi acceptate variante: 
Nu 
II. 2) Cantitatea sau domeniul contractului 
II. 2.1) Cantitatea totală sau domeniul 
Conform SecŃiunii A1 - Fişa de date achiziŃiei, pct. 2.2.1 şi SecŃiunii A 3 - Caiet de 
sarcini, pct. 2.3 şi pct. 4.2 
Valoarea estimată fără TVA: 205,000 euro 
II. 2.2) OpŃiuni: Nu 
II. 3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare începând de la 
3.08.2009 până la 30.09.2010 
SecŃiunea III: InformaŃii juridice, economice, financiare şi tehnice 
III. 1 ) CondiŃii referitoare la contract 
III. 1.1) Depozite valorice şi garanŃii solicitate 
GaranŃie bancară de participare, valabilă 90 zile de la deschiderea ofertelor: 850 euro 
/ Lot 3 Lunga; 1200 euro / Lot 4 Beba Veche. GaranŃie de bună execuŃie, 10% din 
valoarea contractului fără TVA. 
III. 1.2) Principalele modalităŃi de finanŃare şi plată şi/sau trimitere la dispoziŃiile 
relevante 
Fonduri comunitare nerambursabile (Facilitatea Schengen), proiectul RO FSCH 19.1 / 
Ordin de plată. 
III. 1.3) Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se 
atribuie contractul 
Acord de asociere legalizat cu desemnarea liderului asocierii. 
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. privind calitatea de participant la procedură 
Deci. privind eligibilitatea 
Certif. constatator eliberat de Oficiul Reg. ComerŃului sau echiv. din care să rezulte 
numele complet, sediul, persoanele autorizate / administratori 
Adresa de la Curtea District. / InstanŃa Competentă / AgenŃie Guvern, unde îşi are 
sediul compania / sucursala sau echiv. din care să rezulte că op. ea nu este în 
insolvenŃă /faliment /aranjament cu creditorii 
Certif. de atestare fiscală eliberat de organul de admin. fiscală al unităŃii admin - 
terit. de pe raza căreia societatea îşi are sediul social privind plata obligaŃiilor la 
bugetul de stat sau echiv., valabil la data deschiderii ofertelor 
Certif. privind plata impozitelor şi taxelor locale, valabil la data deschiderii ofertelor 
Certif. pentru plata CAS (pentru statele în care autorit. fiscale nu colectează şi CAS) 
valabil la data deschiderii ofertelor. 
Cazier judiciar pentru administrator(i) aşa cum sunt menŃionaŃi în Certif. Constatator 
precum şi pentru pers. împuternicită (unde este cazul) ce semnează declaraŃia ref. la 
art. 180 şi art. 181, respectiv Deci. privind eligibilitatea 
Cazier judiciar al companiei (pentru statele unde e aplicabil) 
Deci. privind neîncadrarea în situaŃiile art. 180 şi 181 din OUG nr. 34/2006 
Op. ec. care se găseşte în oricare din situaŃiile prezentate în art. 180 şi 181 din OUG 
34/2006 va fi exclus de la procedura 
Se pot prezenta şi orice alte acte doveditoare (certificate) echiv. în condiŃiile art. 182 
din OUG nr. 34/2006 
III. 2.2) Capacitatea economică şi financiară 
InformaŃii şi formalităŃi necesare pentru evaluarea respectării cerinŃelor menŃionate 



2.2.1. Formularul 7 - InformaŃii generale 
2.2.2. BilanŃurile contabile aferente exerciŃiilor financiare 2006, 2007 şi 2008 
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) 
2.2.1. Media profitului net al ofertantului (operator economic sau membrii asocierii de 
operatori economici împreună) pe ultimii trei ani financiari încheiaŃi (2006, 2007, 
2008) trebuie să fie pozitivă. 
2.2.2. Media cifrei de afaceri a ofertantului (operator economic sau membrii asocierii 
de operatori economici împreună) pe ultimii trei ani (2006, 2007, 2008) să fie de 
minim: - 85.000 euro / Lot 3 S.P.F. Lunga; -120.000 euro / Lot 4 S.P.F. Beba Veche; 
III. 2.3) Capacitatea tehnică 
InformaŃii şi formalităŃi necesare pentru evaluarea respectării cerinŃelor menŃionate 
2.3.1. Lista principalelor prestări de servicii în ultimii 3 ani Formular nr. 8 - DeclaraŃie 
privind lista principalelor prestări de servicii în ultimii 3 ani şi Formularul 9 - 
Detalierea proiectelor 
2.3.2. Standarde de asigurare a calităŃii Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar (e) 
2.3.1. Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii de operatori economici 
împreună) a finalizat în ultimii 3 ani împliniŃi la termenul limită pentru depunerea 
ofertei, cel mult 3 contracte în domeniul proiectării de construcŃii civile, instalaŃii / 
sanitare, termice, electrice, gaze şi curenŃi slabi, valoarea cumulată a acestora 
(participarea ofertantului) fiind de minimum: - 42.000 euro / Lot 3 S.P.F. Lunga; - 
60.000 euro / Lot 4 S.P.F. Beba Veche. 
2.3.2. Ofertantul trebuie să aibă implementat un sistem de management al calităŃii 
respectiv ISO 9001 sau echivalent, în domeniul proiectului. În cazul unei asocieri, 
această condiŃie trebuie să fie îndeplinită cel puŃin de liderul asocierii. 
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 
IV. 3.1) Număr de referinŃă atribuit dosarului de autoritatea contractantă 
IV. 3.2) AnunŃuri publicate (anunŃ publicat) anterior privind acelaşi contract: 
Da 
AnunŃ de intenŃie 
Numărul anunŃului în JO: 2008/S172-229907 din 5.09.2008 
Alte publicări anterioare 
Numărul anunŃului în JO: 2008/S120-306113 din 26.11.2008 
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: 17.07.2009 16:30 
Documente de plată: 
Nu 
IV. 3.4) Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 
20.07.2009 10:00 
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: 20.07.2009 12:00 
Locul: M.F.P. - O.P.C.P. - Bd. Mircea Vodă nr. 44, intrarea B, sectorul 3, Bucureşti, 
Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: da 
Comisia de evaluare şi reprezentanŃii împuterniciŃi ai operatorilor economici care au 
depus oferte. 
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): Facilitatea Schengen - Proiectul 
RO FSCH 19.1. Modernizarea şi reconfigurarea patrimoniului imobiliar pentru a 
corespunde noilor cerinŃe ale supravegherii şi controlului la frontierele externe 
VI. 3) Alte informaŃii 
1. Modul de aplicare a cerinŃelor menŃionate la punctul "III. 2) CondiŃii de Participare" 
se explică detaliat în documentaŃia de atribuire. Ofertantul va lua în considerare în 
prezentarea ofertei descrierea detaliată a acestor cerinŃe, aşa cum sunt prevăzute în 
documentaŃia de atribuire - SecŃiunea A1 Fişa de date a achiziŃiei, ataşată prezentului 
anunŃ pe www.e-licitatie.ro. 
2. Termenul de execuŃie pentru îndeplinirea cerinŃelor prevăzute la pct. 11.2.1 este 
de 2 (două) luni de la data semnării contractului. 
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 
Ministerul Economiei şi FinanŃelor - Oficiul de PlăŃi şi Contractare Phare 
Adresa poştală: Bucureşti, bd. Mircea Vodă nr. 44, intrarea B, sectorul 3, cod poştal 
030669, telefon +4021-326.55.55 int. 615, e-mail: oana.arat@mfinante.ro, fax +40 
21-326.87.30, 326.87.09, Adresa internet (URL): http://cfcu.mfinante.ro. 
VI. 4.2) Utilizarea căilor de atac 
Precizări privind termenul (termenele) de exercitare a căilor de atac 
ContestaŃia poate fi depusă în orice fază a procedurii de atribuire, în condiŃiile art. 
256^2 şi art. 281 alin. (1) din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
VI. 4.3) Serviciul de la care se pot obŃine informaŃii privind utilizarea căilor de atac 
Ministerul FinanŃelor Publice - Oficiul de PlăŃi şi Contractare Phare 
Adresa poştală: Bucureşti, bd. Mircea Vodă nr. 44, intrarea B, sectorul 3, cod poştal 
030669, telefon +4021-326.55.55 int. 615, E-mail: oana.arat@mfinante.ro, fax +40 
21-326.87.30, 326.87.09, Adresa internet (URL): http://cfcu.mfinante.ro/. 
VI. 5) Data expedierii prezentului anunŃ în SEAP 
3.06.2009 16:04 
(2/81.206) 
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 148 din data de 12 iunie 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANUNł DE PARTICIPARE LA LICITAłIE DESCHISĂ; 
ACHIZIłIE DE LUCRĂRI 
 
Lucrări de extindere a clădirilor, proiectare arhitecturală. 
1. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail, ale autorităŃii 
contractante: GrădiniŃa 245, str. Tunsu Petre nr. 9, sectorul 5, telefon/fax 
021.423.74.24. 
2. Procedura de atribuire aplicată: licitaŃie deschisă. 
3. Forma contractului: contract de achiziŃie publică de lucrări. 
a. Locul de executare a lucrării: GrădiniŃa 245, Bucureşti, str. Tunsu Petre, nr. 9, 
sectorul 5. 
4. Natura lucrării ce urmează a fi executată: lucrări de extindere, cod CPV 45262800-
9 - lucrări de extindere a clădirilor, cod CPV 71220000-6 - servicii de proiectare 
arhitecturală, conform caietului de sarcini. CantităŃile sunt cuprinse în caietul de 
sarcini. 
5. Contractul nu este divizat în loturi. 
6. Termenul pentru finalizare: maximum 6 luni de la data atribuirii contractului. 
7. Nu se admit oferte alternative. 
8. DocumentaŃia de atribuire se poate obŃine din SEAP, iar Caietul de Sarcini şi 
Studiul de fezabilitate de la sediul GrădiniŃei 245, Bucureşti, str. Tunsu Petre nr. 9, 
sectorul 5, telefon/fax 021.423.74.24, Serviciul Contabilitate. 
9. _ 
a. Termenul limită de primire a ofertelor: 3.07.2009, ora 10.00. 
b. Adresa la care se transmit ofertele: Bucureşti, str. Tunsu Petre nr. 9, sectorul 5 
c. Limba în care trebuie redactate ofertele: limba română. 
10. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: GrădiniŃa 245, Bucureşti, str. Tunsu Petre 
nr. 9, sectorul 5, 3.07.2009, ora 13.00. 
11. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: membri ai comisiei de 
evaluare, reprezentanŃi împuterniciŃi ai ofertanŃilor şi membrii externi cooptaŃi. 
12. Se solicită o garanŃie de participare 130.000 lei, ce poate fi constituită prin 
scrisoare de garanŃie bancară sau ordin de plată confirmat de banca emitentă. 
Cuantumul garanŃiei de bună execuŃie este de 10% din preŃul contractului, fără TVA 
şi se va constitui prin scrisoare de garanŃie bancară. 
13. ModalităŃi principale de finanŃare şi de plată şi/sau referiri la prevederile care le 
reglementează: sursa de finanŃare a contractului este asigurată de Bugetul Local al 
Sectorului 5. 
14. Forma juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici 
cărora li s-a atribuit contractul: asociere legalizată. 
15. Criterii de calificare privind situaŃia personală a operatorilor economici, care pot 
atrage după sine excluderea acestora din urmă: Participarea la licitaŃie este deschisă 
tuturor furnizorilor, indiferent de localitatea în care aceştia îşi au sediul. Ofertantul 
trebuie să prezinte declaraŃie privind eligibilitatea, declaraŃie privind neîncadrarea în 
prevederile art. 181, certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaŃiilor exigibile 
de plată a impozitelor şi taxelor către bugetul de stat şi bugetul local, (formulare tip 
eliberate de autorităŃile competente în lunile iunie / iulie 2009), certificat constatator 
emis de Oficiul NaŃional al Registrului ComerŃului (iunie / iulie 2009), statut, contract 
de societate, certificat de înregistrare. 
16. Criterii de calificare privind situaŃia economico-financiară, precum şi capacitatea 
tehnică şi profesională, ale operatorilor economici: scrisoare de bonitate bancară 
iunie / iulie 2009, bilanŃ la 31.12.2008, informaŃii privind cifra de afaceri pe ultimii 3 
ani - medie de minimum 10.000.000 lei, încadrarea valorii indicatorului lichiditate 
generală peste procentul de 90 %, încadrarea valorii indicatorului, solvabilitate 
patrimonială peste 25%, declaraŃie acces sau disponibilitate resurse reale negrevate 
de datorii, linii de credit, alte mijloace financiare pentru a asigura cash-flow de 
execuŃie a lucrării, lista principalelor lucrări în ultimii 5 ani, lista principalelor servicii 
în ultimii 3 ani, experienŃă similară pentru servicii proiectare, experienŃă similară 
pentru execuŃie lucrări; în valoare minimă de 3.000.000, declaraŃie privind dotări 
specifice utilaje, echipament tehnic, asigurarea cu personal de specialitate, 
prezentarea şist. de conducere şi asig. calităŃii, ISO 9001, 14001, 18001 (sau 
similar), recomandări. 



17. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menŃină oferta valabilă. 60 de 
zile. 
18. Criteriul de atribuire a contractului: oferta cea mai avantajoasă din punct de 
vedere economic (cu factorii de evaluare preŃul ofertei - 80%, durata de execuŃie - 
20%. 
19. Alte informaŃii: toate cerinŃele minimale referitoare la situaŃia economico-
financiară sunt impuse ca urmare a obligativităŃii ofertantului de a susŃine din surse 
proprii toată execuŃia lucrărilor ce fac obiectul contractului de achiziŃie publică şi al 
graficului de eşalonare a plăŃilor. PlăŃile se vor face după încheierea procesului-verbal 
de recepŃie la terminarea lucrărilor, până la finele anului 2009/2010, funcŃie de 
nivelul de realizare a taxelor şi impozitelor locale. 
20. Denumirea şi adresa organismului competent de rezolvare a contestaŃiilor: 
Consiliul NaŃional de SoluŃionare a ContestaŃiilor, Bucureşti, str. Stavropoleos nr. 6, 
sectorul 3, telefon 021/310.46.41, fax 021/310.46.42 
21. Nu a fost publicat un anunŃ de intenŃie. 
22. Data transmiterii spre publicare a anunŃului de participare: 11.06.2009. 
(2/81.240) 
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 151 din data de 16 iunie 2009 
 


