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Servicii elaborare studiu de fezabilitate pentru extinderea sistemului de management al traficului

public

ID TITLU LICITATIE

32014 Servicii elaborare studiu de fezabilitate pentru extinderea sistemului de management al traficului public

COD CPV

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

DESCRIERE_SCURTA

Servicii Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru extinderea Sistemului de management al traficului public. Valoarea
estimata fara TVA: 546,218.49 RON. Durata contractului sau termenul pentru finalizare 8 luni incepand de la data
atribuirii contractului.

DETALII ORGANIZATOR

Nume Primaria Municipiului Bucuresti

Adresa Bd. Regina Elisabeta Nr. 47, Sector 5

Localitate Bucuresti

Judet Bucuresti

Telefon

Fax 021 305 55 30

DETALII LICITATIE

Data publicarii Data limita Data licitatiei

24.12.2009 23.02.2010 23.02.2010

Documentatii Documentatie_atribuire_BTMS.doc

Sursa/tip/nr seap SEAP - Anunturi de participare nr. 92447

Garantii 6000 lei

Valoare estimata 546218.00 RON

TEXTUL LICITATIEI

Detalii procedura
Autoritate contractanta: MUNICIPIUL BUCURESTI
Numar anunt de participare: 92447 / 24.12.2009
Denumire contract: Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru extinderea Sistemului de management al traficului public
Stare procedura: In desfasurare

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BUCURESTI
Adresa postala: BD. REGINA ELISABETA NR. 47, SECTOR 5, BUCURESTI, ROMANIA , Localitatea: Bucuresti , Cod postal:
RO 050013 , Romania , Punct(e) de contact: Camelia STAN , Tel. 021.305.55.30 , In atentia: Camelia STAN , Email:
camelia.stan@bucuresti-primaria.ro , Fax: 021.305.55.30 , Adresa internet (URL): www.pmb.ro , Adresa profilului
cumparatorului: www.e-licitatie.ro
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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
Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru extinderea Sistemului de management al traficului public
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii de proiectare
urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Municipiul Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti

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
Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru extinderea Sistemului de management al traficului public
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (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
conform caiet de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 546,218.49 RON

II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
8 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:6000 lei(virament bancar/instrument garantare emis de soc.bancara/soc.asig.),garantie buna
executie:7% din val.contr.fara TVA (instrument garantare/retineri succesive)
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget local, plata cu OP
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere legalizata
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
-Declaratia privind calitatea de participant la procedura
-Declaratie privind privind neîncadrarea în prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006
-Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006
-Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata(buget de stat si bugete locale)
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-Istoricul Litigiilor
-Certificatului Constatator emis, cu cel mult 30 zile anterior datei stabilite pentru depunerea ofertelor, de Oficiul
Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Bucuresti sau Tribunalul teritorial
-Copii ale documentelor originale ce definesc constituirea Ofertantului
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Informatii generale
-Informatii privind situatia economica pentru ultimii 3 ani
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Suma rezultatului (profit si/sau pierdere) a ultimelor 3 exercitii financiare (2006,2007,2008) trebuie sa fie pozitiva
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Experienta generala
-Experienta similara
-Resurse tehnice
-Resurse umane si structura de management
-Informatii privind subcontractantii
-Standarde de asigurarea calitatii
-Informatii privind protectia muncii
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-Lista principalelor contracte de servicii prestate in ultimii trei ani (2006, 2007, 2008), cu valori, perioade de prestare,
beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. -Dovedirea experientei
similare prin prezentarea a minim un studiu de circulatie pentru un oras cu minim 20 de intersectii semaforizate finalizat
în ultimii 3 ani (2006, 2007, 2008.Lista cu experienta similara va fi insotita de copii ale: contractelor considerate a
demonstra experienta similara si recomandari din partea beneficiarilor serviciilor. -Urmatoarele dotari tehnice sunt
obligatorii si reprezinta cerinte minime:2 licente de program de proiectare asistata de calculator; 1 licenta de program
pentru macrosimularea traficului rutier; 1 licenta de program pentru microsimularea traficului rutier Se vor prezenta
facturi (copie conform cu originalul) care dovedesc dotarile tehnice prezentate. -? O lista a personalului cheie
(Formularul 10), care va fi angajat în cadrul contractului care sa descrie pe scurt pregatirea profesionala si experienta în
domeniu a personalului propus pentru îndeplinirea contractului. ? Pentru persoanele nominalizate în Formularul 10 se vor
prezenta obligatoriu copii ale Certificatelor/Atestatelor, CV-uri si o declaratie - în original - de disponibilitate de
participare în îndeplinirea contractului (Formular 11). 2) Este absolut obligatoriu ca în lista cu personalul cheie sa fie
numit: Un coordonator de proiect, care a participat la elaborarea a mimim unui studiu de circulatie de natura si
complexitate similara; cel putin 3 specialisti circulatie
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
Da
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
Pretul cel mai scazut

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: 22.02.2010 16:00

Documente de plata: NU

IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.02.2010 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
120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.02.2010 11:00
Locul: Municipiul Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta, nr.47, etaj 1 cam.136
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
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Sa prezinte imputernicire pentru semnarea ofertei,in original
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: 30081 , Romania , Tel. 021
3104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: 021 310 46 42 , Adresa internet (URL): www.cnsc.ro

Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Splaiul Independentei nr. 5 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 05009 , Romania , Tel. 021 319 51 80 ,
Fax: 021 319 51 76

VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile începand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile OUG 34/2006, 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 ACHIZITII, CONCESIONARI SI CONTRACTE
Adresa postala: Bd. Regina Elisabeta nr. 47, etaj 1, cam. 136 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 050018 , Romania ,
Tel. 021 305 55 30 , Email: camelia.stan@bucuresti-primaria.ro , Fax: 021 305 55 30 , Adresa internet (URL):
www.pmb.ro

VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.12.2009 08:45

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