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ANUNł DE PARTICIPARE LA LICITAłIE DESCHISĂ; 
ACHIZIłIE DE SERVICII 
 
Proiectare arhitecturală. 
Denumirea, adresa şi punct(e) de contact: Municipiul Lupeni 
Adresa poştală: RevoluŃiei nr. 2, Localitatea: Lupeni, Cod poştal: 335600, România, 
Punct(e) de contact: Cristofor Alin Condoiu, Tel: 0254560504, în atenŃia: Nicoleta 
Pupazan, e-mail: primaria@e-lupeni.ro, Fax: 0254560515, Adresa internet (URL): 
www.lupeni.ro, 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 dată contractului de autoritatea contractantă 
Reactualizare plan urbanistic general al Municipiului Lupeni 
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 Lupeni 
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: 
Se va efectua reactualizarea planului urbanistic general al Municipiului Lupeni 
II. 1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziŃiile) 
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 
Se va efectua reactualizarea planului urbanistic general al Municipiului Lupeni 
conform DocumentaŃiei de Atribuire Valoarea estimată fără TVA: 700,000. 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 de 9900 
lei 
III. 1.2) Principalele modalităŃi de finanŃare şi plată şi/sau trimitere la dispoziŃiile 
relevante 
Bugetul local. 
III. 1.3) Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se 
atribuie contractul 
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Asociere sau subcontractare 
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: 
- Actul constitutiv al societăŃii, 
- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului ComerŃului, 
- Certificat de înregistrare fiscală, 
- Procura pentru persoana împuternicită să participe la licitaŃie de partea societăŃii, 
- DeclaraŃii din care să rezulte că nu se află în niciuna din situaŃiile prevăzute la art. 
180 şi art. 181 din OUG nr. 34, 
- Dovada achitării la zi a impozitelor şi taxelor la bugetul de stat şi cel local 
(municipiul Lupeni, precum şi la bugetul local de pe raza de înregistrare a 
ofertantului). 
III. 2.2) Capacitatea economică şi financiară 
InformaŃii şi formalităŃi necesare pentru evaluarea respectării cerinŃelor menŃionate: 
- ultimul bilanŃ contabil vizat şi înregistrat de organele competente 
- media anuală a cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani 
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e): 
media anuală a cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani - minim 1.500.000 lei - Formularul B 
III. 2.3) Capacitatea tehnică 
InformaŃii şi formalităŃi necesare pentru evaluarea respectării cerinŃelor menŃionate: 
- lista principalelor prestări de servicii similare în ultimii 3 ani 
- declaraŃie privind efectivul mediu anual al personalului angajat 
- certificat ISO 9001/2001 sau echivalent 
- certificat ISO 14001/2005 sau echivalent 
- recomandări din partea altor beneficiari 
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e): minim 2 recomandări din partea altor 
beneficiari 
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 
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce priveşte: 
- criteriile menŃionate în continuare: 
 

Criterii Pondere 

1. criteriul financiar 70% 

Descriere   

2. criteriul tehnic 30% 

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 
IV. 3.2) AnunŃuri publicate (anunŃ publicat) anterior privind acelaşi contract: 
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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: 27.07.2009 12:00 
Documente de plată: Nu 
IV. 3.4) Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 
3.08.2009 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: 3.08.2009 10:00 
Locul: sediul Primăriei municipiului Lupeni 
Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: da 
ReprezentanŃii împuterniciŃi ai ofertanŃilor 
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 
Tribunalul Hunedoara 
Adresa poştală: Strada 1 Decembrie nr. 35, Localitatea Deva, Cod poştal: 330190, 
România 
Organism competent pentru procedurile de mediere 
Consiliul NaŃional de SoluŃionare a ContestaŃiilor 
Adresa poştală: Bucureşti, str. Stavropoleos nr. 6, sectorul 3, cod poştal 030084, 
telefon 021/310.46.41, e-mail office@cnsc.ro, fax 021/310.46.42, Adresa internet 
(URL): www.cnsc.ro 
VI. 4.2) Utilizarea căilor de atac 
Precizări privind termenul (termenele) de exercitare a căilor de atac 
Deciziile pot fi atacate cu plângere la Curtea de Apel Alba Iulia, SecŃia Contencios 
Administrativ, în termen de 10 zile de la comunicare 
VI. 4.3) Serviciul de la care se pot obŃine informaŃii privind utilizarea căilor de atac 
Primăria municipiului Lupeni - Compartimentul Juridic 
Adresa poştală: Str. RevoluŃiei nr. 2, Localitatea: Lupeni, Cod poştal: 335600, 
România, Tel. 0254560504, e-mail: lupeni@petrosani.astral.ro, Fax: 0254560515, 
Adresa internet (URL): www.lupeni.ro 
VI. 5) Data expedierii prezentului anunŃ în SEAP 
18.06.2009 12:28 
AnunŃul a fost publicat pe SEAP cu nr. 80481 în data de 23.06.2009 
(1/81.369) 
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 163 din data de 25 iunie 2009 
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ANUNł DE PARTICIPARE LA LICITAłIE DESCHISĂ; 
ACHIZIłIE DE LUCRĂRI 
 
Lucrări de construcŃii, proiectare arhitecturală. 
1. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail ale autorităŃii 
contractante: ORAŞ SOVATA, Str. Principală nr. 155., Sovata, judeŃul Mureş, telefon 
0265-570218, fax 0265-570524, e-mail investitii.licitatii@yahoo.com. 
2. După caz, se precizează dacă este vorba de un contract de lucrări rezervat 
atelierelor protejate sau a cărui executare este prevăzută în cadrul unui program de 
angajare protejată: Nu este cazul. 
3. _ 
a) Procedura de atribuire aplicată: LicitaŃie deschisă 
b) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie încheiat un acord-cadru: Nu 
este cazul 
c) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie utilizat un sistem dinamic de 
achiziŃie: Nu este cazul 
d) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie organizată o etapă 
suplimentară de licitaŃie electronică [conform prevederilor de la art. 161 lit. a) din 
ordonanŃa de urgenŃă]: Nu este cazul. 
4. Locul execuŃiei lucrărilor: Oraş Sovata - StaŃiunea Sovata. 
5. Natura şi dimensiunea lucrărilor, caracteristicile generale ale lucrării; 
codul/codurile CPV: 45000000-7 - Lucrări de construcŃii; 71220000-6 - Servicii de 
proiectare arhitecturală. 
6. OpŃiunea de achiziŃionare a unor lucrări noi similare. 
7. În cazul în care contractul este divizat în mai multe loturi, se va preciza 
dimensiunea respectivelor loturi. 
8. InformaŃii privind obiectivul lucrării sau contractului, în cazul în care acesta implică 
şi proiectare: Amenajare loc de îmbăiere; funcŃiuni anexe şi lac de agrement zona 
Lacului Tineretului. 
Se urmăreşte reactivarea Lacului Tineretului sub formă de lac de agrement prin 
lucrări de decolmatare şi toaletare a cuvetei. Locul de îmbăiere va funcŃiona cu o 
capacitate de 500 persoane, iar pentru aceasta se va edifica o clădire şi anexele 
necesare funcŃionării locului de îmbăiere. 
9. În cazul încheierii unui acord-cadru: 
a) durata prevăzută pentru respectivul acord; 
b) valoarea totală estimată a lucrărilor care urmează a se executa pe durata 
acordului-cadru; 
c) în măsura în care este posibil, valoarea individuală şi frecvenŃa contractelor 
subsecvente care urmează să fie atribuite. 
10. În cazul în care contractele sunt divizate în loturi, se precizează dacă operatorii 
economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi: 
11. Termenul de finalizare sau durata contractului: 24 luni începând de la data 
atribuirii contractului. 
12. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se acceptă oferte alternative. 
13. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax şi adresa de e-mail ale biroului 
de la care se poate solicita documentaŃia de atribuire: Primăria Oraş Sovata - 
Compartimentul InvestiŃii şi LicitaŃii; judeŃul Mureş, Sovata, Str. Principală nr. 155, 
tel. 0265-570218, fax 0265-570524. 
14. Dacă este cazul, costul şi condiŃiile de plată în vederea obŃinerii documentaŃiei de 
atribuire: Nu este cazul. 
15. _ 
a) Termenul de primire a ofertelor: 13/07/2009. 
b) Adresa la care se transmit ofertele: Primăria Oraş Sovata, judeŃul Mureş, Sovata, 
Str. Principală nr. 155. 
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c) Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: Limba română 
16. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 13/07/2009. 
17. Dacă este cazul, garanŃiile solicitate: GaranŃie de participare: 100.000 RON. 
18. ModalităŃi principale de finanŃare şi de plată şi/sau referiri la prevederile care le 
reglementează: InvestiŃia va fi finanŃată din fonduri guvernamentale. Plata se va 
face pe bază de ordine de plată (facturi) şi situaŃii de lucrări acceptate de beneficiar. 
19. După caz, forma juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori 
economici cărora li s-a atribuit contractul: SocietăŃi comerciale sau asociaŃii ale 
acestora. 
20. Criterii de calificare privind situaŃia personală a operatorilor economici, care pot 
atrage după sine excluderea acestora din urmă: DeclaraŃie privind eligibilitatea, 
declaraŃie privind neîncadrarea în prevederile art. 181, cazier judiciar al operatorului 
economic, certificat fiscal eliberat de organul competent, certificat constatator emis 
de ORC. 
21. Criterii de calificare privind situaŃia economico-financiară, precum şi capacitatea 
tehnică şi profesională a operatorilor economici. Nivelul (nivelurile) specific(e) 
minim(e) al(ale) capacităŃilor minime impuse: BilanŃ contabil pe ultimii trei ani - 
2006, 2007, 2008; cifra medie de afaceri pe ultimii trei ani - minim 4 milioane euro 
fără TVA pentru executant şi minim 420.000 euro pentru proiectant. 
22. Pentru acordul-cadru: 
a) numărul sau, după caz, numărul maxim de operatori economici cu care se va 
încheia acordul-cadru; 
b) durata acordului-cadru; 
c) dacă este cazul, motivele care justifică o durată a acordului-cadru mai lungă de 
patru ani. 
23. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menŃină oferta valabilă: 90 zile 
de la termenul limită de primire a ofertelor. 
24. Criteriul de atribuire a contractului: Oferta cea mai avantajoasă din punct de 
vedere economic în ceea ce priveşte criteriile enunŃate în caietul de sarcini. 
25. Alte informaŃii: Nu este cazul. 
(8/201.971) 
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 164 din data de 26 iunie 2009 

 
 


