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Servicii de proiectare pentru modernizarea si dotarea a 6 obiective sociale in vederea depunerii

spre finantare din fonduri europene

ID TITLU LICITATIE

59731 Servicii de proiectare pentru modernizarea si dotarea a 6 obiective sociale in vederea depunerii spre
finantare din fonduri europene

COD CPV

71250000-5 (Servicii de arhitectură, de inginerie şi de măsurare)

DESCRIERE_SCURTA

Servicii de proiectare pentru modernizarea si dotarea a 6 obiective sociale in vederea depunerii spre finantare din fonduri
europene. Valoarea estimata fara TVA: 184,836 RON. Durata contractului sau termenul pentru finalizare 150 zile
incepand de la data atribuirii contractului.

DETALII ORGANIZATOR

Nume Consiliul Judetean Cluj

Adresa Bulevardul. 21 Decembrie 1989 nr.58

Localitate Cluj Napoca

Judet Cluj

Telefon -

Fax 0264 503 300

DETALII LICITATIE

Data publicarii Data limita Data licitatiei

15.06.2010 06.07.2010 06.07.2010

Documentatii Acte normative.rar
DOCUMENTATIE ATRIBUIRE.pdf

Sursa/tip/nr seap SEAP - Anunturi de participare nr. 102148

Garantii Lot 1=1.600 lei;Lot 2=470 lei;Lot 3 = 280 lei ;Lot 4 = 170 lei ;Lot 5 = 480 lei;Lot
6 = 640 lei

Valoare estimata 184836.00 RON

TEXTUL LICITATIEI

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL CLUJ (CONSILIUL JUDETEAN)
Adresa postala: 21 DECEMBRIE 1989 NR 58 , Localitatea: Cluj-Napoca , Cod postal: 400094 , Romania , Punct(e) de
contact: ALIN TISE , Tel. 0264503300 , In atentia: Mariana Ratiu , Email: CJC@CJCLUJ.RO , Fax: 0264503300 , Adresa
internet (URL): WWW.CJCLUJ.RO , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

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
Servicii de proiectare pentru modernizarea si dotarea a 6 obiective sociale în vederea depunerii spre finantare din fonduri
europene
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: la sediul prestatorului
Codul NUTS: RO113 - Cluj

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
Servicii de proiectare pentru modernizarea si dotarea a 6 obiective sociale în vederea depunerii spre finantare din fonduri
europene, conform cerintelor caietului de sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71250000-5 - Servicii de arhitectura, de inginerie si de masurare (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de proiectare pentru modernizarea si dotarea a 6 obiective sociale în vederea depunerii spre finantare din fonduri
europene;LOT nr. 1 : Servicii de proiectare pentru „Modernizarea si dotarea Centrului de Recuperare si Reabilitare

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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Neuropsihiatrica din JUCU - Str. Principala nr. 467, localitatea Jucu, jud. Cluj”
LOT nr. 2 : Servicii de proiectare pentru ” Modernizarea si dotarea Centrului Maternal “LUMINITA” – Cluj-Napoca, Str.
G-ral E.Grigorescu nr. 37-39”
LOT nr. 3 : Servicii de proiectare pentru ” Modernizarea si dotarea Casei de tip familial “NEGHINITA” - Comuna Floresti,
str. Horea, nr. 53 I, judetul Cluj”
LOT nr. 4 : Servicii de proiectare pentru „Modernizarea si dotarea Complexului de Servicii pentru Recuperarea si
Reabilitare copiilor cu handicap sever “PINOCHIO” – Cluj-Napoca, str Hasdeu nr. 10, judetul Cluj”
LOT nr. 5 : Servicii de proiectare pentru “Modernizarea si dotarea Centrului Judetean de Interventie pentru Copilul
Abuzat – Casuta “PERLINO” - Cluj-Napoca, str. Aurel Suciu, nr. 59”
LOT nr. 6 : Servicii de proiectare pentru „Modernizare si dotarea a 2 Case de tip familial pentru copii aflati în dificultate:
Casa “BUNA VESTIRE”, Casa “SFÂNTA ELENA” - Comuna Apahida, str Horea nr. 22-24, judetul Cluj”
Valoarea estimata fara TVA: 184,836 RON

II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
150 zile 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
Garantia de participare:Lot 1=1.600 lei;Lot 2=470 lei;Lot 3 = 280 lei ;Lot 4 = 170 lei ;Lot 5 = 480 lei;Lot 6 = 640 lei
;Garantia de buna executie :5 % val contract fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul Consiliului Judetean Cluj
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere
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
Declaratii privind eligibilitatea ;Declaratie privind neîncadrarea în sit. prevazuta la art.181 din OUG 34/2006 ;Declaratie
privind calitatea de participant la procedura;Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului;Certificat de
înregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului ;
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind situatia economico -financiara Informatii generale si cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: 2007,2008,2009
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor servicii de proiectare, prestate în ultimii 3 ani ;
– Declaratie privind partea/partile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanti si specializarea acestora
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
O lista cu personalul atestat ; Curriculum vitae pentru fiecare în parte .
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
Nu
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
Da
Numarul de runde ale licitatiei electronice : 1. Licitatia electronica va începe la doua zile lucratoare de la transmiterea
invitatiei. Durata unei runde : 1 (una) zi.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
9024/2010
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: 05.07.2010 11:00

Documente de plata: NU

IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
06.07.2010 09:00
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

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 06.07.2010 11:00
Locul: sediul Consiliul Judetean Cluj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
imputernicitii ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
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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: 030084 , Romania , Tel. 021
310.46.41 , Email: office@cnsc.ro , Fax: 021 310.46.42 , Adresa internet (URL): www.cnsc.ro

Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Cluj
Adresa postala: P-ta Stefan cel Mare nr. 1 , Localitatea: Cluj-Napoca , Cod postal: 400133 , Romania , Tel.
0264-593.865 , Email: curtecj@just.ro , Fax: 0264-50.43.13 , Adresa internet (URL): portal.just.ro

VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Cluj- Serviciul Juridic
Adresa postala: b-dul 21 Decembrie 1989 nr 58 , Localitatea: Cluj-Napoca , Cod postal: 400094 , Romania , Tel.
0264-503340 , Email: cjc@cjcluj.ro , Fax: 0264-503340 , Adresa internet (URL): www.cjcluj.ro

VI.5) Data expedierii prezentului anunt
15.06.2010 10:58

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