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Lucrari de constructii si servicii de proiectare pentru proiectul dezvoltarea unui centru de excelenta
pentru cercetare în domeniul cresterii taurinelor.

ID TITLU LICITATIE

19676
Lucrari de constructii si servicii de proiectare pentru proiectul dezvoltarea unui centru de excelenta pentru
cercetare în domeniul cresterii taurinelor.

COD CPV

45214600-6 (ConstrucŃie de centre de cercetare)

71340000-3 (Servicii integrate de inginerie)

DESCRIERE_SCURTA

Lucrari de constructii si servicii de proiectare pentru proiectul Dezvoltarea unui Centru de Excelenta pentru Cercetare în
Domeniul Cresterii Taurinelor. Valoarea estimata fara TVA: 6,276,187.86 RON. Durata contractului sau termenul pentru
finalizare 16 luni incepand de la data atribuirii contractului.

DETALII ORGANIZATOR

Nume Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor, Dancu

Adresa Sos. Ungheni nr. 9

Localitate Dancu

Judet Iasi

Telefon

Fax 0232 272 465, 0232 272 667

DETALII LICITATIE

Data publicarii Data limita Data licitatiei

06.10.2009 26.10.2009 26.10.2009

Documentatii Documentatie de atribuire Dancu - Final.doc

Sursa/tip/nr seap SEAP - Anunturi de participare nr. 88016

Garantii 125000.00

Valoare estimata 6276188.00 RON

TEXTUL LICITATIEI

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor, Dancu
Adresa postala: Iasi , Localitatea: Iasi , Cod postal: 707252 , Romania , Punct(e) de contact: Steofil Creanga , Tel.
0232272465 , Email: scdbdancu@yahoo.com , Fax: 0232272667 , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
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I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Statiune de cercetare - dezvoltare
Activitate (activitati)
Altele: cercetare fundamentala si aplicata in domeniul dezvoltarii si cresterii bovinelor

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de constructii si servicii de proiectare pentru proiectul “Dezvoltarea unui Centru de Excelenta pentru Cercetare în
Domeniul Cresterii Taurinelor”
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Loc. Dancu, com. Holboca, Jud.Iasi
Codul NUTS: RO213 - Iasi

II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de constructii si servicii de proiectare pentru proiectul “Dezvoltarea unui Centru de Excelenta pentru Cercetare în
Domeniul Cresterii Taurinelor
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45214600-6 - Constructie de centre de cercetare (Rev.2)
71340000-3 - Servicii integrate de inginerie (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrari de constructii si servicii de proiectare pentru proiectul ”Statiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Cresterea
Bovinelor Dancu – Iasi”, CPV 45214600-6: Constructie de centre de cercetare, CPV 71340000-3: Servicii integrate de
inginerie; Valoarea estimata a contractului este de 6.276.187,86 lei echivalent a 1.476.923,84 euro din care valoarea
estimata a contractului pentru lucrari constructii spatiu CD este de 5.862.312,48 lei echivalent a 1.379.529,94 euro, iar
pentru serviciu de realizarea proiectului tehnic este de 413.875,28 lei echivalent a 97.393,88 euro (la cursul afisat de
BNR in data de 01.10.2009, 1 euro = 4,2495).
Valoarea estimata fara TVA: 6,276,187.86 RON

II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
16 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice şi garantii solicitate
125000.00 RON Garantie de participare conform Fisei de date a achizitiei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantarea este asigurata de Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica, POS-CCE
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau
al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta obligatorie:
Se va depune Formularul 01 - declaratie privind eligibilitatea, in original
Se va depune Formularul 02 - declaratie privind calitatea de participant la procedura, in original.
Neincadrarea ofertantului în situatia prevazuta la art. 180 din OUG nr. 34/2006
Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006, Formular 03 - în original
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
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Fisa centralizatoare – Informatii generale (Formular 04) - a situatiei economico-financiare a ofertantului, în original.
Prezentarea bilanturilor contabile sau extrase de bilant pe ultimii 3 ani (2006, 2007, 2008) care sunt vizate si
înregistrate de organele competente.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cerinta minima: Cifra de afaceri medie anuala a ofertantului pentru ultimii 3 ani (2006, 2007, 2008) trebuie sa fie de
minimum 10.000.000 Lei. Prezentare documente pentru a demonstra ca operatorul economic are acces la sau ca are
disponibile resurse reale, linii de credit confirmate de banci sau orice alte mijloace financiare pentru a realiza cashflow de
executie a lucrarii respective pe o perioada de 90 de zile in valoarea de: 1.000.000 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul trebuie sa prezinte informatii referitoare la echipamentele specifice serviciilor de proiectare,lucrarilor de
constructii montaj prin completarea formularului 06.
Declaratia ofertantului referitoare la efectivele anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere - Formular 11,
în original.
Declaratie privind asigurarea cu personal responsabil direct cu îndeplinirea contractului de lucrari - Formular 12
III.2.4) Contracte rezervate
Nu

III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului
responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic in ceea ce priveste:

- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in
documentul descriptiv

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a
documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.10.2009 09:00

Documente de plata: NU

IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.10.2009 09:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.10.2009 10:00
Locul: Iasi, Loc. Dancu, Comuna Holboca, cod postal 707252
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Finantarea este asigurata de Autoritatea Nationala pentru Cercetare
Stiintifica, POS-CCE
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor – CNSC
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel.
0213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: 0213104642 , Adresa internet (URL): www.cncs.ro

Organism competent pentru procedurile de mediere
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Curtea de apel Iasi
Adresa postala: str. Anastasie Panu nr. 25 , Localitatea: Iasi , Cod postal: 700023 , Romania , Tel. 0232260600 , Email:
curteapel-iasi@just.ro , Fax: 0232255907

VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Statiunea de Cercetare – Dezvoltare Pentru Cresterea Bovinelor Dancu – Iasi
Adresa postala: Loc. Dancu, com. Holboca, sos. Ungheni nr. 9, jud. Iasi , Localitatea: Iasi , Cod postal: 707252 ,
Romania , Tel. 0232272667 , Email: scdbdancu@yahoo.com , Fax: 0232272667

VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.10.2009 16:33

Pentru un acces mai rapid la aceasta licitatie o puteti adauga la licitatii favorite adauga la favorite
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