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Concesionarea lucrarilor de restaurare si valorificare durabila a hanului mare baleni

ID TITLU LICITATIE

59484 Concesionarea lucrarilor de restaurare si valorificare durabila a hanului mare baleni

COD CPV

45453000-7 (Lucrări de reparaţii generale şi de renovare)

45454100-5 (Lucrări de restaurare)

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

DESCRIERE_SCURTA

Concesionarea lucrarilor de restaurare si valorificare durabila a Hanului Mare Baleni pentru redarea in regim de
functionare. Valoarea estimata fara TVA: 998,949 Moneda: RON.

DETALII ORGANIZATOR

Nume Consiliul Local Baleni

Adresa Str. Bucuresti-Targoviste nr 73

Localitate Baleni

Judet Dambovita

Telefon

Fax 0245 265 047, 0245 265 063

DETALII LICITATIE

Data publicarii Data limita Data licitatiei

14.06.2010 29.06.2010 29.06.2010

Documentatii documentatie_tehnica.part1.rar
documentatie_tehnica.part2.rar
documentatie_tehnica.part3.rar
FISA_DATE_concesionare_baleni_licitatie_formulare.doc

Sursa/tip/nr seap SEAP - Concesiuni nr. 1570

Garantii

Valoare estimata 998949.00 RON

TEXTUL LICITATIEI

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
PRIMARIA BALENI
Adresa postala: STRADA BUCURESTI-TARGOVISTE , Localitatea: Baleni , Cod postal: 137010 , Romania , Punct(e) de
contact: FLOREA MUSAT , Tel. 0245265004 , Email: primaria_baleni@yahoo.com , Fax: 0245265200 , Adresa internet
(URL): www.primariabaleni.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: administratie publica locala

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
Concesionarea lucrarilor de restaurare si valorificare durabila a Hanului Mare Baleni pentru redarea în regim de
functionare
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: comuna Baleni, judetul Dambovita
Codul NUTS: RO313 - Dambovita

II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
Concesionarea lucrarilor de restaurare si valorificare durabila a Hanului Mare Baleni pentru redarea în regim de
functionare
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
45454100-5 - Lucrari de restaurare (Rev.2)
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)

II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
Conform caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 998,949 Moneda: RON
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti

Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind 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
Formularul nr. 1 (Declaratie privind eligibilitatea) Formularul nr. 2 (Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute
la art. 181 din ordonanta de urgenta a guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin legea nr.
337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare) Documente eliberate de autoritatile legale competente, care sa
ateste faptul ca ofertantul si-a îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul general consolidat,
precum si taxele locale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în tara în care este stabilit, în
original sau copie legalizata, pentru persoanele juridice române, respectiv original si traducere legalizata în limba
româna, în cazul persoanelor juridice straine Formularul nr. 3 (Declaratie privind calitatea de participant la procedura)
Copie dupa Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului Certificat constatator, în original sau
copie legalizata, emis de Oficiul Registrului Comertului, valabil la data deschiderii ofertelor (emis cu cel mult 30 de zile
înainte de deschiderea ofertelor)
III.1.2) Capacitatea economica si financiara

Cautare tip licitatie:

licitatii publice RO

Cauta

Contul meu:

» Monitorizare licitatii
» Licitatii favorite
» Informatii cont
» Comenzile mele
» Contractele mele
» Iesire cont

Alte servicii:

Surse monitorizate:

SEAP - Anunturi de intentie
SEAP - Anunturi de participare
SEAP - Cereri de oferta
SEAP - Concursuri de solutii
SEAP - Concesiuni
Monitorul oficial
Bursa Romana de Marfuri
Presa Centrala

Pe acest site se poate plati cu cardul
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Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Formularul nr. 4 (Informatii generale) Copii dupa situatiile financiare anuale (bilant contabil, cont de profit si pierdere)
pe anii 2007, 2008 si 2009, înregistrate la administratia financiara si/sau alte documente emise de autoritatile legale
competente, din care sa rezulte respectarea cerintei minime obligatorii privind marimea cifrei de afaceri anuale medii
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Formularul nr. 5 (Declaratie privind lista principalelor lucrari executate în ultimii 5 ani) si Formularul nr. 5a (Declaratie
privind lista principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani) Copii dupa contracte Formularul nr. 6 (Declaratie privind
utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzatoare a
contractului de lucrari)

Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
Cel mai mare nivel al redeventei
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 29.06.2010 Ora: 10:00
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana

IV.3) Tipul procedurii
Licitatie deschisa

Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.2) Informatii suplimentare

VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel.
021/310.46.41 , Email: office@cnsc.ro , Fax: 021/310.46.42

Organismul compentent pentru procedurile de mediere
TRIBUNALUL DAMBOVITA
Adresa postala: Calea Bucuresti nr. 3 , Localitatea: Târgoviste , Cod postal: 130104 , Romania , Tel. 40–245–612.344 ,
Email: tribunalul-Dâmbovita-brp@just.ro , Fax: +40–245-611.893 , Adresa internet (URL): http://portal.just.ro
/InstantaPrezentare.aspx?idInstitutie=120

VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor:
Conform prevederilor legale in vigoare
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
Consiliul local Baleni
Adresa postala: STR. PRINCIPALA , Localitatea: Baleni , Cod postal: 137010 , Romania , Tel. 0245265004 , Fax:
0245265200

VI.4) Data expedierii prezentului anunt
09.06.2010 14:06

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