
 
 

 
  

   

 
                                                                
 
        Nr. 2611 / 17.03.2010 
   
     

ANUNT DE PARTICIPARE 
pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de servicii 

S.F., P.T., P.A.C. si D.E.  si Certificat Energetic  - Locuinte sociale pentru rromi, 
str Telecabinei fn - oras Busteni 

 
 1. Autoritatea contractanta:  PRIMARIA BUSTENI, B-dul Libertatii nr. 91 jud 
Prahova, telefon 0244/322.005; fax 0244/320.752, e-mail primabus@yahoo.com; 
www.orasul-busteni.ro 
 
 2. Procedura de atribuire aleasa : licitatie deschisa 
 
 3. Forma contractului : Contract de achizitie publica de prestari servicii 
 
 4 Locul prestarii serviciilor: PRIMARIA BUSTENI, B-dul Libertatii nr. 91 jud Prahova 
 
 5. Denumirea contractului, descriere: servicii pent ru intocmirea S.F., P.T., P.A.C. 
si D.E.  si Certificat Energetic - Locuinte sociale  pentru rromi, 
str Telecabinei fn - oras Busteni 
 
 6. Natura si dimensiunea contractului: servicii in tocmirea unui Studiu de 
Fezabilitate,  Proiect Tehnic, Proiect pentru Autor izarea de Construire si Detalii de 
Executie Locuinte sociale pentru romi str Telecabin ei fn - oras Busteni  
 Valoarea estimata a contractului - 65.000 lei exclusiv TVA. 
 
 7. Optiunea pentru achizitionarea unor lucrari sim ilare: se pot achizitiona lucrari 
noi, similare  
  
 8. Durata contractului:  2 luni 
  
 9. Nu se admit oferte alternative 
  
 10. Conditii speciale pentru indeplinirea contract ului: NU 
  
 11. Documentatia de atribuire: 
 - Biroul de la care se poate solicita documentatia  de atribuire: PRIMARIA 
BUSTENI, b-dul Libertatii nr. 91 jud Prahova, telefon 0244/322.005; fax 0244/320.752, e-mail 
primabus@yahoo.com;  www.orasul-busteni.ro, Compartiment Achizitii Publice, 
 - Obtinerii documentatiei:  prin accesarea nerestrictionata a unui fisier accesibil in 
SEAP, atasat invitatiei de participare sau in urma unei solitari scrise, de la sediul Primariei 
Busteni 
 
 12. Termenul limita de primirea a ofertelor:  07.04.2010, ora 10.00 
 
 13. Adresa la care trebuie transmisa oferta: PRIMARIA BUSTENI, b-dul Libertatii 
nr. 91, jud Prahova - Registratura 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL PRAHOVA  - PRIM ĂRIA BUŞTENI  
Bulevardul Libertăţii nr. 91, Tel: +40/0244/322005 Fax: +40/0244/320752 

http://www.orasul-busteni.ro; e-mail: primabus@yahoo.com 



 
 

 
  

   

 14. Data si ora deschiderii ofertelor: 07.04.2010,  ora 12.00 la sediul Primariei 
Busteni, b-dul Libertatii nr 91, jud Prahova 
 
 15. Limba in care trebuie redactata oferta: Limba romana 
 
 16. Garantii solicitate: 
 - garantia de participare - 650 lei  
 - garantia de buna executie - nesolicitata 
 Modul de constituire a garantiei - Fisa de date a achizitiei V.3) Garantie de participare  
 
 17. Modalitati principale de finantare:  bugetul local 
 
 18. In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, operatorii economici 
sunt obligati sa isi legalizeze asocierea. 
 
 19. Persoanele autorizate sa asiste la deschiderea  ofertelor:  membrii comisiei de 
evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor. 
 
 19. Criterii minime de calificare: conform fisei d e date a achizitiei 
 
 20. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa -ti mentina oferta valabila:         
07.05..2010        
 
21. Criteriul de atribuire al contractului: Pretul cel mai scazut, exclusiv TVA 
 
22. Denumirea si adresa oraganismului competent de rezolvare a contestatiilor:  
 1. Consiliul Na ţional de Solu ţionare a Contesta ţiilor,  
Adresa: Bucureşti, str. Stavropoleos, nr.6, sector 3, Localitatea:  Bucureşti, Cod postal: 
030084, 
Tara: România; E-mail: office@cnsc.ro, Telefon: 021/3104641, Fax: 021/3104642; 
http://www.cnsc.ro 
 2. Tribunalul Prahova, str. Gheorghe Lazar nr.6, Localitatea:  Ploiesti , Cod postal:  
100031 , Romania , Tel.  0244.544 781 
 3. Înainte de a se adresa instanţei competente, persoana vătămată notifică Primaria 
Busteni cu privire la pretinsa încălcare a dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice si la 
intenţia de a sesiza instanţa judecătorească competentă. Lipsa notificării nu împiedică 
introducerea cererii în faţa instanţei judecătoresti competente. 
 Notificarea nu are ca efect suspendarea de drept a procedurii de atribuire. După 
primirea notificării, autoritatea contractantă poate adopta orice măsuri pe care le consideră 
necesare pentru remedierea pretinsei încălcări, inclusiv suspendarea procedurii de atribuire 
sau revocarea unui act emis în cadrul respectivei proceduri. 
 Măsurile adoptate se comunică în termen de o zi lucrătoare atât persoanei care a 
notificat autoritatea contractantă, cât si celorlalţi operatori economici implicaţi în procedura de 
atribuire. 
 Persoana vătămată care a notificat autoritatea contractantă se poate adresa de îndată 
instanţei judecătoresti competente, fără a fi obligată să astepte comunicarea măsurilor luate 
de autoritatea contractantă. Persoana vătămată care, primind comunicarea, consideră că 
măsurile adoptate sunt suficiente pentru remedierea pretinsei încălcări va transmite autorităţii 
contractante o notificare de renunţare la dreptul de a formula acţiune în justiţie sau, după 
caz, de renunţare la judecarea acţiunii în ceea ce priveste respectiva încălcare.  
 Partea nu se poate adresa, pentru solu ţionarea aceleia şi cereri, concomitent 



 
 

 
  

   

Consiliului Na ţional de Solu ţionare  Contesta ţiilor şi instan ţei judec ătore şti 
competente. În caz contrar, se prezum ă renun ţarea la calea administrativ-
jurisdic ţional ă, partea având obliga ţia de a notifica Consiliului introducerea cererii l a 
instan ţa judec ătoreasc ă competent ă. 
 
 Termenul de exercitare a cailor de atac: 5 zile  începând cu ziua următoare luării la 
cunostinţă, despre un act al autorităţii contractante considerat nelegal. În cazul în care 
cererea priveşte conţinutul documentaţiei de atribuire, publicată în SEAP, data lu ării la 
cuno ştin ţă este data public ării documenta ţiei de atribuire . 
 
 23. Data publicarii anuntului de intentie: nu este cazul 
 24. Data transmiterii spre publicare a anuntului d e participare 19.03.2010 
 
  
 
 
  PRIMAR,      DIRECTOR ECONOMIC  
      ec. EMANOIL SAVIN            ec. PETRUTA PROTOPOPESCU  
 
 
 
 
 
 
 
Compartiment Lucrari Publice         Compartiment Achizitii Publice 
         Ing. Mihai Petroi       ing. Nicoleta Popescu 
 
 

 


