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Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii de fonduri
nerambursabile si managementul implementarii proiectelor eligibile

COD CPV

71241000-9 (Studii de fezabilitate, servicii de consultanŃă, analize)

71322000-1 (Servicii de proiectare tehnică pentru construcŃia de lucrări publice)

79400000-8 (ConsultanŃă în afaceri şi în management şi servicii conexe)

79411000-8 (Servicii generale de consultanŃă în management)

DESCRIERE_SCURTA

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii de fonduri
nerambursabile si managementul implementarii proiectelor eligibile. 1. Cererea de finantare, cercetari sociologice, studii
de pre-fezabilitate, studii de impact social, planuri de marketing, plan de afaceri si alte studii necesare pentru
fundamentarea cererii de finantare daca e cazul. 2. Studiul de fezabilitate (include si fazele de proiectare anterioare
realizarii studiului de fezabilitate, cum ar fi: expertiza tehnica, documentatie obtinere avize, studiu geotehnic, studii
hidrologice, studii cadastrale, studii urbanistice, studii topografice, analiza cost beneficiu). 3. Proiect tehnic executiv,
proiect tehnic executiv arhitectural, proiect tehnic executiv structural, proiect tehnic executiv ambiental, proiect
autorizatie de construire, detalii de executie, grafic executie 4. Managementul implementarii proiectelor de investitii.
Valoarea estimata fara TVA: intre 3,655,000 si 10,965,000 RON. Durata contractului sau termenul pentru finalizare 48
luni incepand de la data atribuirii contractului.

DETALII ORGANIZATOR

Nume Primaria Sectorului 6

Adresa Bd. Regiei 8

Localitate Bucuresti

Judet Bucuresti

Telefon

Fax 0213 180 144, 0213 180 143

DETALII LICITATIE

Data publicarii Data limita Data licitatiei

19.11.2009 30.11.2009 30.11.2009

Documentatii Consortiu_modificat_POR_5.rtf

Sursa/tip/nr seap SEAP - Anunturi de participare nr. 91031

Garantii 10000 lei

Valoare estimata 10965000.00 RON

TEXTUL LICITATIEI

Detalii procedura
Autoritate contractanta: Sectorului 6 (Primaria sectorului 6)
Numar anunt de participare: 91031 / 19.11.2009
Denumire contract: SERVICII DE CONSULTANTA SI PROIECTARE TEHNICA PENTRU INTOCMIREA DOCUMENTATIEI IN
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VEDEREA OBTINERII DE FONDURI NERAMBURSABILE SI MANAGEMENTUL IMPLEMENTARII PROIECTELOR ELIGIBILE IN
Stare procedura: In desfasurare

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Sectorului 6 (Primaria sectorului 6)
Adresa postala: Calea Plevnei nr. 147-149 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 060013 , Romania , Punct(e) de contact:
Serviciul Achizitii , Tel. 0215298321 , In atentia: Catalin Timofte , Email: liviubejinariu@yahoo.com , Fax: 0215298387 ,
Adresa internet (URL): www.primarie6.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice

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
SERVICII DE CONSULTANTA SI PROIECTARE TEHNICA PENTRU INTOCMIREA DOCUMENTATIEI IN VEDEREA OBTINERII
DE FONDURI NERAMBURSABILE SI MANAGEMENTUL IMPLEMENTARII PROIECTELOR ELIGIBILE IN
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
11 - Servicii de consultanta pentru afaceri si management si servicii conexe
Locul principal de prestare: Primaria Sectorului 6, Calea Plevnei nr. 147-149
Codul NUTS: RO32 - Bucuresti - Ilfov

II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 48 luni

Valoarea estimata fara TVA: intre 3,655,000 si 10,965,000 RON

Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: SERVICII DE CONSULTANTA SI PROIECTARE TEHNICA PENTRU
INTOCMIREA DOCUMENTATIEI IN VEDEREA OBTINERII DE FONDURI NERAMBURSABILE SI MANAGEMENTUL
IMPLEMENTARII PROIECTELOR ELIGIBILE IN
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
1. Cererea de finantare, cercetari sociologice, studii de pre-fezabilitate, studii de impact social, planuri de marketing,
plan de afaceri si alte studii necesare pentru fundamentarea cererii de finantare daca e cazul.
2. Studiul de fezabilitate [include si fazele de proiectare anterioare realizarii studiului de fezabilitate, cum ar fi: expertiza
tehnica, documentatie obtinere avize, studiu geotehnic, studii hidrologice, studii cadastrale, studii urbanistice,studii
topografice, analiza cost beneficiu] .
3. Proiect tehnic executiv, proiect tehnic executiv arhitectural, , proiect tehnic executiv structural, proiect tehnic executiv
ambiental, proiect autorizatie de construire, detalii de executie, grafic executie
4. Managementul implementarii proiectelor de investitii
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79400000-8 - Consultanta in afaceri si in management si servicii conexe (Rev.2)
71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
79411000-8 - Servicii generale de consultanta in management (Rev.2)

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

servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru intocmirea document... http://www.licitatia.ro/licitatie-publica-ro/servicii-de-consultanta-si-p...

2 of 4 24.11.2009 13:10



Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
SERVICII DE CONSULTANTA SI PROIECTARE TEHNICA PENTRU INTOCMIREA DOCUMENTATIEI IN VEDEREA OBTINERII
DE FONDURI NERAMBURSABILE SI MANAGEMENTUL IMPLEMENTARII PROIECTELOR ELIGIBILE IN
CADRUL POR AXA PRIORITARA 5,
DEZVOLTAREA DURABILA SI PROMOVAREA TURISMULUI
Valoarea estimata fara TVA: intre 3,655,000 si 10,965,000 RON

II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
48 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
Garantie de participare 10000 lei, Garantie de buna executie 5%
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere,subcontractare
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
Declaratie de eligibilitate completata în conformitate cu art.180 din OUG 34 /2006 Declaratie privind neîncadrarea în
prevederile art. 181 din OUG 34/2006 Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Camera
de Comert si Industrie nationala sau teritoriala
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
experienta similara
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
dovada faptului ca a oferit servicii de proiectare tehnica si/sau consultanta în vederea atragerii de fonduri
nerambursabile pentru proiecte finantate din fonduri nerambursabile structurale pentru proiecte a caror valoare totala
depaseste 5.000.000 lei sau echivalentul acestei sume în euro, din care cel putin un proiect aprobat de un organism de
implementare care sa fi depasit valoarea de 3.000.000 lei.
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
Negociere accelerata
axa Prioritara 5 din cadrul POR e déjà deschisa depunerilor cererilor de finantare
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar minim preconizat: 3 ; numar maxim: 5
serv de p t 10p at Manag Strat pt A P 10p proiecte incalzire si climatizare ecologic 20p edificiu destinat aliment pub 20p
centru de cercetare si/sau inovare tehnologica 40p - min 80p
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie
discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
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
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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: 26.11.2009 11:00

Documente de plata: NU

IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.11.2009 10:00
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

IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 30.11.2009 11:00
Locul: Primaria Sectorului 6, Calea Plevnei Nr 147-149
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Ofertanti si imputernicitii acestora
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel.
(021)3104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: (021)3104642 , Adresa internet (URL): www.cnsc.ro

Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de apel Bucuresti
Adresa postala: Splaiul Independentei nr. 5, Sector 5 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 050091 , Romania , Tel.
021319180 , Email: infocabuc@just.ro , Fax: 0213191674 , Adresa internet (URL): www.portal.just.ro

VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile de la data luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Juridica Primaria Sector 6 Bucuresti
Adresa postala: calea Plevnei nr 147-149 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 060013 , Romania , Tel. 0215298386 ,
Fax: 0215298386 , Adresa internet (URL): www.primarie6.ro

VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.11.2009 16:48

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