
ANUNł DE PARTICIPARE LA LICITAłIE DESCHISĂ; 
ACHIZIłIE DE LUCRĂRI 
 
ConstrucŃii de instituŃii şcolare şi/sau similare, proiectare 
tehnică pentru construcŃia de lucrări publice şi/sau 
similare. 
1. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail ale autorităŃii 
contractante: Consiliul Local Sânpetru, localitatea Sânpetru, Str. Republicii nr. 655, 
telefon 0268360118, fax 0268360118 psanpetru@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. 
3. _ 
a. Procedura de atribuire aplicată: licitaŃie deschisă. 
c. Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie utilizat un sistem dinamic de 
achiziŃie: nu. 
4. Locul execuŃiei lucrărilor: comuna Sânpetru, str. Căprioarei, judeŃul Braşov. 
5. Natura şi dimensiunea lucrărilor, caracteristicile generale ale lucrării: 
ConstrucŃie şcoală în regim de înălŃime P+2E pentru clasele I-VIII (proiectare şi 
execuŃie), codul/codurile CVP 45214200-2, 71322000-1. 
6. OpŃiunea de achiziŃionare a unor lucrări noi similare: nu. 
7. În cazul în care contractul este divizat în mai multe loturi, se va preciza 
dimensiunea respectivelor loturi: nu. 
8. InformaŃii privind obiectivul lucrării sau contractului, în cazul în care acesta implică 
şi proiectare: ConstrucŃie şcoală în regim de înălŃime P+2E pentru clasele I-VIII 
(proiectare şi execuŃie). 
11. Termenul de finalizare sau durata contractului: 24 luni de la data atribuirii 
contractului. 
12. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: interzicerea. 
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: Departamentul Juridic, telefon 
0268360063, fax 0268360118 psanpetru@yahoo.com. 
14. Dacă este cazul, costul şi condiŃiile de plată în vederea obŃinerii documentaŃiei de 
atribuire: documentaŃia se ridică gratuit de la sediul Consiliului Local Sânpetru. 
15. ? 
a. Termenul de primire a ofertelor: 5.11.2009, ora 9.00. 
b. Adresa la care se transmit ofertele: Consiliul Local Sânpetru, Str. Republicii nr. 
655, cod poştal 507190. 
c) Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: română. 
16. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 5.11.2009, ora 10:00, sediul Consiliului 
Local Sanpetru. 
17. Dacă este cazul, garanŃiile solicitate: garanŃie de participare: 60.000 RON. 
18. ModalităŃi principale de finanŃare şi de plată şi/sau referiri la prevederile care le 
reglementează: Bugetul local şi alte surse. 
19. După caz, forma juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori 
economici, cărora li s-a atribuit Contractul subcontractare şi/sau asociere. 
20. Criterii de calificare privind situaŃia personală a operatorilor economici care pot 
atrage după sine excluderea acestora din urmă: 1. declaraŃie privind neîncadrarea în 
prevederile art. 181; 
2. se solicită confirmarea privind plata la zi a taxelor şi impozitelor la bugetul de stat 
şi a taxelor locale, prin prezentarea Certificatului de atestare fiscală privind 
îndeplinirea obligaŃiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către bugetul de stat 
şi a Certificatului fiscal privind îndeplinirea obligaŃiilor exigibile de plată a impozitelor 
şi taxelor locale (originale sau copii legalizate, nu mai vechi de 30 de zile); 
3. certificat constatator emis de oficiul registrului comerŃului AutorizaŃie de 
funcŃionare/altele echivalente; 
4. documente care dovedesc o formă de înregistrare/atestare ori apartenenŃă din 
punct de vedere profesional. 
21. Criterii de calificare privind situaŃia economico-financiară, precum şi capacitatea 
tehnică şi profesională, a operatorilor economici. 



Nivel(uri) specific(e) minim(e) capacităŃilor minime impuse: 
1. rezultatul exerciŃiilor financiare pe ultimii 3 ani - se va prezenta bilanŃul contabil pe 
anul 2006, 2007 şi 2008; 
2. declararea cifrei de afaceri pe ultimul an. 
Ofertantul trebuie să îndeplinească 
CerinŃa minimă de calificare de a avea o cifră de afaceri medie, pe ultimii 3 ani, de cel 
puŃin 13.000.000 lei. 
Se va completa Formularul B2 
1. O listă cu lucrările principale realizate în ultimii 5 ani 
2. CerinŃa minimă de experienŃă similară, respectiv; - în ultimii 5 ani, să fi realizat cel 
puŃin 1 (una) lucrare de acelaşi tip cu lucrarea supusă procedeului de licitaŃie, în 
valoare de minimum 6.200.000 lei. Pentru proiectare cerinŃa minimă de experienŃă 
similară, respectiv; - în ultimii 5 ani, să fi realizat cel puŃin 3 (trei) lucrări de acelaşi 
tip cu lucrarea supusă procedeului de licitaŃie, în valoare însumată de minimum 
300.000 lei. Orice fişă referitoare la un contract încheiat cu un beneficiar/client din 
România trebuie să fie însoŃită de: contractul de execuŃie şi actele adiŃionale 
corespunzătoare, procesul verbal de recepŃie, recomandarea de la beneficiarul 
lucrării. 
În cazul unei asociaŃii între doi sau mai mulŃi ofertanŃi se impuse ca cel puŃin unul din 
candidaŃi să îndeplinească condiŃia de experienŃă similară. 
Prin experienŃa similară autoritatea contractantă defineşte orice lucrare de acelaşi tip 
ca lucrarea supusă procedeului de licitaŃie, Cod CPV: 45214200-2 - lucrări de 
construcŃii de instituŃii şcolare şi/sau similare şi 71323200-1 - servicii de proiectare 
tehnică pentru construcŃia de lucrări publice şi/sau similare. 
4. cel puŃin o recomandare pentru o lucrare similară sau de complexitatea celei 
licitate realizate în ultimii 5 ani; 
5. informaŃii referitoare la personalul angajat; 
6. informaŃii privind dotările specifice, utilajele, echipamentul tehnic, mijloacele de 
transport etc.; 
7. se vor prezenta Certificatele ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 sau echivalente, 
în copie. 
23. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menŃină oferta valabilă: 90 zile. 
24. Criteriul de atribuire a contractului: PreŃul ofertei/termen de realizare 
proiect/durata execuŃie lucrări de construcŃii/garanŃia acordată lucrărilor de 
construcŃii/nota energetică a anvelopei clădirii în funcŃie de consumul specific anual 
normat de căldură estimat. 
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