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Servicii de proiectare specializata si consultanta in vederea obtinerii finantarii nerambursabile

ID TITLU LICITATIE

89641 Servicii de proiectare specializata si consultanta in vederea obtinerii finantarii nerambursabile

COD CPV

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

DESCRIERE_SCURTA

Servicii de proiectare specializata si consultanta in vederea obtinerii finantarii nerambursabile pentru proiectul
Reabilitarea, modernizarea si echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de copii Dr. Victor Gomoiu. Valoarea
estimata fara TVA: 225,000 RON. Durata contractului sau termenul pentru finalizare 6 luni incepand de la data atribuirii
contractului.

DETALII ORGANIZATOR

Nume Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti

Adresa B-dul Regina Elisabeta Nr. 47,Sector 5

Localitate Bucuresti

Judet Bucuresti

Telefon

Fax 021 305 55 55

DETALII LICITATIE

Data publicarii Data limita Data licitatiei

12.01.2011 31.01.2011 31.01.2011

Documentatii 113975 G[1].Documentatia_Atribuire Gomoiu_final- 2011.doc

Sursa/tip/nr seap SEAP - Anunturi de participare nr. 113975

Garantii 4.500 lei

Valoare estimata 225000.00 RON

TEXTUL LICITATIEI

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI
Adresa postala: B-DUL REGINA ELISABETA NR. 47,SECTOR 5,BUCURESTI , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 050013 ,
Romania , Punct(e) de contact: VIRGINIA CALINESCU , Tel. 021/310.10.59 , Email: contact@assmb.ro , Fax:
021/310.10.69 , Adresa internet (URL): www.assmb.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 specializata si consultanta în vederea obtinerii finantarii nerambursabile pentru proiectul
„Reabilitarea, modernizarea si echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de copii Dr. Victor Gomoiu”,
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: Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti
Sediu provizoriu: Spitalul Clinic Colentina, Clinica Boli Profesionale ,etaj 1, Sos Stefan cel Mare, Nr. 19-21, sector 2,
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
Servicii de proiectare specializata si consultanta în vederea obtinerii finantarii nerambursabile pentru proiectul
„Reabilitarea, modernizarea si echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de copii Dr. Victor Gomoiu”, (Proiect
Tehnic, Detalii de Executie, Caiete de Sarcini, Documentatii tehnice pentru obtinerea Avizelor si Acordurilor prevazute in
Certificatul de Urbanism si pentru obtinerea Autorizatiei de Construire - DTAC)
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
71311000-1 - Servicii de consultanta in domeniul lucrarilor publice (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului

Cautare tip licitatie:

licitatii publice RO

Cauta

Contul meu:

» Abonamentele mele
» Facturile mele
» Contractele mele
» Licitatii favorite
» Informatii cont
» 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

servicii de proiectare specializata si consultanta in vederea obtinerii fin... http://www.licitatia.ro/licitatie-publica-ro/servicii-de-proiectare-speci...

2 of 4 13.01.2011 12:49



II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
CONFORM DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE
Valoarea estimata fara TVA: 225,000 RON

II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
6 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
Garantia de participare sub orice forma de instrument de garantare in valare de 4.500 lei. Garantia de buna executie de
5% din valaorea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
BUGET LOCAL
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 prevederile art. 181,Declaratie privind calitatea de
participant la procedura,Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta,Certificate valabile la data deschiderii
ofertelor, eliberate de autoritatile legale competente, care sa ateste faptul ca ofertantul si-a îndeplinit la data de
31.12.2010 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,Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului (original sau copie legalizata notarial) valabil
la data deschiderii ofertelor (emis cu cel mult 30 de zile înainte de deschiderea ofertelor),Certificat de înregistrare –
copie conform cu originalul
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra de afaceri anuala medie pe ultimii 3 ani (2007, 2008 si 2009) sa fie de minim 450.000 lei,Persoanele juridice
române vor atasa copii dupa situatiile financiare anuale (bilant contabil, cont de profit si pierderi, anexe) pe anii 2007,
2008 si 2009, înregistrate la administratia financiara, inclusiv raportul auditorului;Persoanele juridice straine vor atasa,
în copie însotita de traducere certificata în limba româna, documente relevante, emise de autoritatile competente
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Dovada încheierii si finalizarii în ultimii 3 ani a cel putin 1 contract care a avut ca obiect prestare servicii similare de
proiectare (Proiect Tehnic, Detalii de Executie, elaborare documentatie obtinere avize, acorduri, autorizatie de
constructie) si a carui valoare sa fie cel putin egala cu 200.000 lei fara TVA si cel putin 1 contract care a avut ca obiect
servicii de proiectare tehnica în cadrul unui Program European, Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii
executate în ultimii 3 ani,Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul
economic pentru îndeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii,Ofertantul va trebui sa dispuna de resursele
umane considerate de Autoritatea Contractanta ca fiind strict necesare îndeplinirii în bune conditii a contractului
(personal de specialitate si experti care vor avea roluri esentiale în îndeplinirea contractului):1 manager de proiect,câte 1
specialist proiectant pentru urmatoarele domenii:Arhitect,Inginer constructii civile si industriale,Inginer instalatii
electrice
Expert instalatii curenti slabi,Inginer instalatii de încalzire, ventilatii si climatizare,Inginer instalatii sanitare,Inginer
instalatii gaz,Specialist în devize,expert în managementul serviciilor de sanatate,expert în management de proiect.Se
vor nominaliza persoane diferite pentru fiecare din pozitiile de mai sus. Ofertele în care nu se vor nominaliza persoane
diferite pentru fiecare post vor fi respinse,Informatii generale privind angajatii,personal ce va fi angajat în
contract),Declaratie de disponibilitate si exclusivitate,Curriculum Vitae, din care trebuie sa reiasa pozitia propusa în
cadrul contractuluicopii ale diplomelor si certificatelor profesionale obtinute mentionate în CV;Certificat ISO 9001 sau
echivalent,ISO 14001 sau certificate echivalente,OHSAS 18001 sau certificate echivalente.
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
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic in ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare

Criterii Pondere
1. Pretul ofertei 40 %
Descriere: Componenta financiara
2. DURATA DE EXECUTIE 30 %
Descriere: DURATA
3. OFERTA TEHNICA 30 %
Descriere: Componenta tehnica

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: 25.01.2011 12:00

Documente de plata: NU

IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
31.01.2011 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
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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
60 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 31.01.2011 13:00
Locul: Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti- Serviciul Achizitii
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare si reprezentanti imputerniciti ai agentilor economici.
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
Documentatia de atribuire este postata in SEAP, www.e-licitatie.ro, sub forma de fisier electronic atasat anuntului de
participare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR. SAVROPOLEOS, NR. 6, SECTOR 3 , Localitatea: BUCURESTI , Cod postal: 030084 , Romania , Tel.
021/310.46.41 , Email: office@cnsc.ro , Fax: 021/310.46.42

Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de depunere este de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostiinta de contestator despre un act al
autoritatii contractante considerat ilegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL JURIDIC
Adresa postala: Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti Sediu provizoriu: Spitalul Clinic Colentina,
Clinica Boli Profesionale ,etaj 1, Sos Stefan cel Mare, Nr. 19-21, sector 2. , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 020124 ,
Romania , Tel. 021/310.10.59 , Email: contact@assmb.ro , Fax: 021/310.10.69

VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.01.2011 16:48

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