
ANUNŢ PARTICIPARE LA LICITA ŢIE DESCHISĂ 
Achizi ţie public ă de servicii 

 
 

1. Autoritatea contractantă: Asociatia  de Dezvoltare  Intercomunitar ă “Lunca  Dunarii ” 
Adresa: Comuna Mihail Kogalniceanu, Judetul Ialomita 
Telefon: 0243/272074 
Fax: 0243/272058 
Adresa URL: primariakogalniceanu@yahoo.com  

2. a) Procedura aplicat ă: licita ţie deschis ă. 

b) Tipul contractului pentru care sunt solicitate oferte: Servicii de proiectare pentru proiectul: 
„Infiintare sistem de canalizare in comunele Mihail  Kogalniceanu, Gura Ialomitei si Giurgeni, 
extindere retea de apa potabila in comuna Gura Ialo mitei, modernizare drumuri comunale in 
comunele Mihail Kogalniceanu, Gura Ialomitei si Giu rgeni, dotarea Caminelor Culturale in comunele 
Mihail Kogalniceanusi Gura Ialomitei si reabilitare  si dotare Camin Cultural in comuna Giugeni, 
jude ţul Ialomi ţa” componenta - Reabilitare si dotare Camin Cultura l in comuna Giugeni, jude ţul 
Ialomita. 

3. a) Amplasamentul obiectivului: Comuna Giurgeni, Jude țul Ialomi ța. 

b) Categoria serviciilor ce se vor achizi ţiona şi descrierea acestora:  
� 71322000-1 – Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice 

4. Durata  sau termenul limit ă de executare a serviciilor: 

a) Perioada de executare a contractului este 30 de zile de la intrarea în vigoare a acestuia. 
b) Documentaţia standard de elaborare şi prezentare a ofertei este publicata pe SEAP sau se poate 
ridica pe baza unei solicitări scrise de la sediul ADI Lunca Dunării - Consiliul local al Comunei Mihail 
Kogălniceanu, Județul Ialomița – secretariat 
 

5. Valoarea estimat ă a contractului de prest ări servicii: 56.000 RON  

6. a) Data limit ă pentru solicitarea clarific ărilor: 10.03.2010 ora 14. 

b) Data limit ă pentru depunerea ofertelor: 17.03.2010, ora 14:00.  
c) Adresa la care trebuie depuse ofertele: Asocia ţia de Dezvoltare  Intercomunitar ă “Lunca  
Dunării ” - Comuna Mihail Kogălniceanu, Judeţul Ialomiţa 

  d) Limba în care trebuie redactate ofertele: român ă. 
e) Persoanele admise să asiste la deschiderea ofertelor: membrii comisiei de evaluare şi 
persoanele împuternicite de firmele ofertante. 

7. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 18.03.2010, ora 12:0 0, Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară “Lunca Dunării” - Comuna Mihail Kogalniceanu, Judeţul Ialomiţa 

8. Garan ţii: 

a) Cuantumul garanţiei pentru participare: 1.150 RON 

b) Garanţia de bună execuţie: 5% din valoarea de atribuire a contractului de ac hizi ţie public ă 
servicii. 

9. Finan ţarea achizi ţiei:  

Fondul European pentru Agricultură ți Dezvoltare Rurală. 



10. Informa ţii privind condi ţiile de eligibilitate, precum şi cerin ţele minime cu privire la 
capacitatea tehnic ă şi la cea economico-financiar ă pe care trebuie s ă le îndeplineasc ă 
candidatul: 

a. Documente care dovedesc eligibilitatea: 

- DECLARAŢIE privind situaţia personală a operatorului economic, in original, privind neîncadrarea în 
prevederile art. 180 din OUG 34/2006. 
- Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.181 din Ordonanta de urgenta nr.34/2006 
- Certificate constatatoare, în original sau copie legalizată, privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată 
a impozitelor şi taxelor către stat, inclusiv cele locale, precum şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de 
stat (formulare-tip eliberate de D.G.F.P.C.F.S. şi autorit ăţile publice locale de pe raza unde se afl ă 
sediul ofertantului din care s ă rezulte c ă ofertantul nu înregistreaz ă datorii cu cel mult o lun ă înainte 
de data licita ţiei ). 

Cerin ţe minime referitoare la capacitatea tehnic ă şi la capacitatea economico-financiar ă, pe care 
candidatul/ofertantul trebuie s ă le îndeplineasc ă pentru a fi considerat calificat: 

Capacitatea tehnic ă: 
• Prezentare general ă 

Autoritatea contractantă solicită ca cerinţă minimă obligativitatea prezentării documentaţiei standard de 
elaborare şi prezentare a ofertei. 

• Sus ţinere tehnic ă 
Autoritatea contractantă solicită ca cerinţă minimă obligativitatea prezentării listei cuprinzând 
subcontractanţii, acordurile de subcontractare, precum şi  formularele care trebuie prezentate de 
subcontractanţii care vor avea o pondere de peste 10% în îndeplinirea contractului. 

• Experien ţă similar ă 
Autoritatea contractantă solicită ca cerinţă minimă obligativitatea prezentării dovezii îndeplinirii şi finalizării, 
în ultimii 3 ani, cel puţin trei contracte care au avut ca obiect executarea unor servicii similare dintre care 
cel puţin unul să fi avut valoarea egală sau mai mare decât valoarea minimă impusă de: 56.000 RON. 

• Recomand ări din partea altor beneficiari/clien ţi 
Autoritatea contractantă solicită ca cerinţă minimă obligativitatea prezentării cel puţin a recomandărilor din 
partea beneficiarilor parte în contractele prezentate la experienţa similară. 

• Resurse tehnice  
Autoritatea contractantă solicită ca cerinţă minimă obligativitatea asigurării (în dotare proprie, prin contracte 
sau convenţii de închiriere etc.) a echipamentelor, utilajelor, mijloacelor fixe şi a altor dotări care sunt 
considerate strict necesare pentru îndeplinirea contractului de servicii. 

• Resurse umane  
Autoritatea contractantă solicită ca cerinţă minimă obligativitatea asigurării personalului de specialitate care 
este considerat strict necesar pentru îndeplinirea contractului de lucrări. 
Capacitatea economico-financiar ă: 
 Situa ţia financiar ă 
Autoritatea contractantă stabileşte cerinţe minime pentru următorii indicatori: 
a) Cifra medie anuală de afaceri pe ultimii 3 ani: 
Valoarea minimă impusă este de: 110.000 RON. 
b) Lichiditate generală (active circulante/datorii curente x 100): 

Valoarea minimă impusă este de: 100% 
c) Solvabilitate patrimonială (capital propriu/total pasiv x 100): 

Valoarea minimă impusă este de: 30% 
11. Perioada pentru care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă: 60 de zile  . 
12. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de lucrări: oferta cea mai avantajoas ă din 
punct de vedere tehnico-economic.  
    13. Oferte alternative: nu se accept ă oferte alternative. 
    14. Alte informaţii (acordarea preferinţei interne etc.): nu se acord ă marja de preferin ţă intern ă. 



    15. Data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achiziţii publice, a anunţului de 
intenţie sau menţionarea inexistenţei unui astfel de anunţ: nu exist ă anun ţ de inten ţie. 
     16.Data transmiterii anunţului de participare: 26.02.2010. 
17. Instituţia responsabilă  pentru soluţionare contestaţie: 
Denumire: CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR  
Adresă:STR.STAVROPOLOS , NR.6, SECTOR 3 
Localitate: BUCUREŞTI             Cod poştal: 030084               Ţara:ROMÂNIA 
E-mail: office@cnse.ro                                                                  Telefon:0213104641 
Adresă internet: www.cnse.ro                                                Fax:0213104642 
Curtea de Apel Bucuresti: Splaiul Independentei, nr. 5, Tel.: 021-319.51.80, Fax: 021-332.12.40, Email: 
infocabuc@just.ro, Web: http://www.cabuc.ro 
 
 
 
 

Întocmit, 
 

Comisia de servicii, bunuri ți lucrări 

 


