
ANUNł DE PARTICIPARE LA LICITAłIE DESCHISĂ; 
ACHIZIłIE DE SERVICII 
 
Servicii de proiectare. 
1. Denumirea, adresa poştală, numărul de telefon/fax, adresa de e-mail ale autorităŃii 
contractante: Oraşul Şimleu Silvaniei, Str. LibertăŃii nr. 3, Şimleu Silvaniei, cod poştal 
455300, judeŃul Sălaj, telefon 0260/678622, fax 0260/679220, e-mail: 
achizitii.primarie@simleusilvaniei.ro 
2. Denumirea dată contractului de autoritatea contractantă "Servicii de proiectare 
pentru ansamblul CetăŃii Bathory din oraşul Şimleu Silvaniei, judeŃul Sălaj". 
3. Tipul contractului şi locul de executare a serviciilor 
- Contract de prestări servicii 
- Locul principal de executare: Ansamblul CetăŃii Bathory din oraşul Şimleu Silvaniei, 
judeŃul Sălaj. 
4. AnunŃul implică un contract de achiziŃie publică. 
5. Descrierea succintă a contractului 
- Realizarea serviciilor de proiectare pentru ansamblul CetăŃii Bathory din oraşul 
Şimleu Silvaniei, judeŃul Sălaj. Faza: D.A.L.I. -A.C.B. + PT + DE + DL + DTAC 
conform caietului de sarcini. 
6. Clasificare CPV 
- Cod CPV 71242000-6 - Servicii de proiectare 
7. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative 
- Nu se admit oferte alternative 
8. Cantitatea sau domeniul contractului 
- Realizarea serviciilor de proiectare pentru ansamblul CetăŃii Bathory din oraşul 
Şimleu Silvaniei, judeŃul Sălaj. Faze: D.A.L.I. - A.C.B. - PT + DE + DL + DTAC 
conform caietului de sarcini. 
- Valoarea estimată fără TVA: 1.323.377 lei 
9. Durata contractului de lucrări este de 6 luni calendaristice începând de la data 
semnării contractului. 
10. GaranŃii solicitate 
- GaranŃie de participare: 26.467 lei 
- GaranŃie de bună execuŃie: 10% din valoarea contractului fără TVA 
11. Principalele modalităŃi de finanŃare 
- de la bugetul local 
12. Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie 
contractul - asociere/subcontractare: asociere 
13. Criterii de calificare/selecŃie privind situaŃia personală a operatorilor economici: 
- DeclaraŃie privind eligibilitatea; - declaraŃie privind neîncadrarea în situaŃiile 
prevăzute la art. 181 din OUG nr. 34/2006; - declaraŃie privind plata către bugetul de 
stat şi local; - certificat constatator emis de ORC; - certificat de înregistrare de la 
ORC; - autorizaŃie de funcŃionare. 
14. Criterii de calificare/selecŃie privind situaŃia economică şi financiară a operatorilor 
economici: 
- BilanŃ contabil avizat pe anii: 2006, 2007, 2008 
- InformaŃii privind cifra de afaceri: valoarea minimă impusă a cifrei medii de afaceri 
pe ultimii 3 ani să fie de minimum 1.800.000 lei. 
15. Criterii de calificare/selecŃie privind capacitatea tehnică şi profesională a 
operatorilor economici: 
- Lista principalelor lucrări executate în ultimii 3 ani; - experienŃă similară: se va 
prezenta minimum un contract având ca obiect servicii de proiectare la nivel de 
D.A.L.I. + PT + DE + DL + DTAC având ca proiect regional câştigat, în domeniul 
reabilitare de monument istoric a cărui valoare să fie cel puŃin egală cu 1.323.377 lei, 
însoŃit de proces verbal de recepŃie şi recomandările beneficiarului; - declaraŃie 
privind efectivele medii anuale ale personalului angajat şi de conducere pe ultimii 3 
ani; - informaŃii privind pregătirea profesională şi calificările; - personal pentru 
cercetare; un arhitect cu drept de semnătură, membru în Ordinul ArhitecŃilor, atestat 
MCCPN, un inginer structurist - (inginer, absolvent al FacultăŃii de ConstrucŃii, cu 
durata de 5 ani şi diplomă de inginer, atestat MCCPN, un geolog, un istoric de artă, 
expert tehnic atestat MLPTL şi MCCPN, pentru încercările de laborator se va prezenta 



contract cu un laborator de specialitate, sau autorizaŃia, acreditarea laboratorului 
propriu cu specialişti 
Standarde de asigurare a calităŃii: se vor prezenta certificate de asigurare a 
calităŃii/protecŃiei mediului respectiv; autorizaŃie eliberată de MCCPN pentru cercetare 
şi proiectare în domeniul protejării monumentelor istorice, Certificat ISO 9001 sau 
echivalent (certificarea sistemului de management al calităŃii), valabil la data 
deschiderii ofertelor pentru cercetare-proiectare în domeniul reabilitării patrimoniului 
construit, Certificat ISO 14001 sau echivalent (certificarea sistemului de management 
al mediului) valabil la data deschiderii ofertelor pentru cercetare-proiectare în 
domeniul reabilitării patrimoniului construit, Certificat OHSAS 18001 sau echivalent 
(certificarea sistemului de management al sănătăŃii şi securităŃii ocupaŃionale) valabil 
la data deschiderii ofertelor pentru cercetare-proiectare în domeniul reabilitării 
patrimoniului construit. 
16. Tipul procedurii 
- LicitaŃie deschisă 
17. Criteriul de atribuire 
- Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic (conform documentaŃiei 
de atribuire) 
18. CondiŃii de obŃinere a caietului de sarcini 
- SEAP sau de la sediul Primăriei oraşului Şimleu Silvaniei 
19. Termenul limită pentru primirea ofertelor: 28.12.2009, ora 10.00. 
20. Limba în care poate fi redactată oferta: limba română 
21. Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să-şi menŃină oferta: 
- 60 zile de la termenul-limită de primire a ofertelor 
22. CondiŃii de deschidere a ofertelor: Data: 28.12.2009, ora 10.30 
Locul: sediul Primăriei oraşului Şimleu Silvaniei, Str. LibertăŃii nr. 3, judeŃul Sălaj. 
23. Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor 
- reprezentanŃii împuterniciŃi ai ofertanŃilor, observatori UCVAP 
24. Organism competent pentru căile de atac 
- Consiliul NaŃional de SoluŃionare a ContestaŃiilor 
Adresa poştală: Bucureşti, str. Stavropoleos, nr. 6, sectorul 3, localitatea Bucureşti, 
cod poştal 030084, România, telefon 021/3104641, fax 021/3104642, Adresa 
internet: www.cnsc.ro. 
25. Organism competent pentru procedurile de mediere 
- Tribunalul JudeŃean Sălaj 
Adresa poştală: Zalău, str. Tudor Vladimirescu nr. 12, cod poştal 450067, telefon 
0260/612296, judeŃul Sălaj. 
26. Utilizarea căilor de atac: în termen de 10 zile de la luarea de cunoştinŃă asupra 
deciziei autorităŃii contractante. 
27. Data transmiterii spre publicare a anunŃului de participare către MONITORUL 
OFICIAL R.A.: 16.11.2009. 
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Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 295 din data de 18 noiembrie 2009 

 


