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Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executarii lucrarilor
pentru obiectivul de investitii modernizare palat administrativ

ID TITLU LICITATIE

98113
Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executarii lucrarilor pentru
obiectivul de investitii modernizare palat administrativ

COD CPV

71220000-6 (Servicii de proiectare arhitecturală)

71356200-0 (Servicii de asistenţă tehnică)

DESCRIERE_SCURTA

Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executarii lucrarilor pentru obiectivul de
investitii Modernizare Palat Administrativ situat in municipiul Suceava, str. Stefan cel Mare nr. 36, judetul Suceava.
Valoarea estimata fara TVA: 32,258.06 RON. Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare 45 zile
incepand de la data atribuirii contractului.

DETALII ORGANIZATOR

Nume Consiliul Judetean Suceava

Adresa str. Stefan cel Mare nr. 36

Localitate Suceava

Judet Suceava

Telefon

Fax 0230 210 148

DETALII LICITATIE

Data publicarii Data limita Data licitatiei

28.03.2011 13.04.2011 13.04.2011

Documentatii Caiet_de_sarcini_PROIECTARE_PARTER_Palat_administrativ_Suceava.pdf
DA_proiectare_parter_CJ.doc
DOC230311.pdf
Nota_justificativa_licitatie_deschisa_PROIECTARE_PARTER_Palat_Administrativ_Suceava.pdf

Sursa/tip/nr seap SEAP - Anunturi de participare nr. 118049

Garantii 645 lei

Valoare estimata 32258.00 RON

TEXTUL LICITATIEI

Detalii procedura
Autoritate contractanta: CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA
Numar anunt de participare: 118049 / 28.03.2011
Denumire contract: Contract de servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executarii
lucrarilor pentru obiectivul de investitii \"Modernizare Palat Administrativ\" situat in municipiul Suceava, str. Stefan cel
Mare nr. 36, judetul Suceava
Stare procedura: In desfasurare

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA
Adresa postala: str. Stefan cel Mare nr.36 , Localitatea: Suceava , Cod postal: 720026 , Romania , Punct(e) de contact:
ADRIAN GRADINARU , Tel. 0230-210 148 int.150 , Email: adrian.gradinaru@cjsuceava.ro , Fax: 0230-222 839;
0230-520 085 , Adresa internet (URL): www.cjsuceava.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice

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
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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
Contract de servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executarii lucrarilor pentru
obiectivul de investitii \"Modernizare Palat Administrativ\" situat in municipiul Suceava, str. Stefan cel Mare nr. 36,
judetul Suceava
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: RO215 - Suceava

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
Contract de servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executarii lucrarilor pentru
obiectivul de investitii \"Modernizare Palat Administrativ\" situat in municipiul Suceava, str. Stefan cel Mare nr. 36,
judetul Suceava
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71220000-6 - Servicii de proiectare arhitecturala (Rev.2)
71356200-0 - Servicii de asistenta tehnica (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/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietului de sarcini care este atasat anuntului de participare publicat in SEAP.
Valoarea estimata fara TVA: 32,258.06 RON

II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
45 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 in suma de 645 lei RON. Garantia de buna executie egala cu 10% din valoarea contractului fara
TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul local.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
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
1.Declaratie privind eligibilitatea;2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G.
nr.34/2006;3.Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice eliberat de M.F.P. în original, copie legalizata sau
copie lizibila semnata si stampilata pentru „conformitate cu originalul\"; 4. Certificat fiscal privind impozitele si taxele
locale în cazul persoanelor juridice eliberat de Primarie în original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si
stampilata pentru „conformitate cu originalul”;5.Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator
pentru dovedirea eligibilitatii – eliberate de autoritati din tara de origine, prin care sa dovedeasca ca si-a îndeplinit
obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local; 6. Declaratie privind
calitatea de participant la procedura; 7.Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 69ˆ1 din Ordonanta de urgenta
nr. 34/2006;8.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta; 9.Certificat constatator emis de ORC în original
sau copie legalizata;Autorizatie de functionare/altele echivalente în original sau copie legalizata pentru persoane fizice;
10.Persoane juridice/fizice straine - Documente edificatoare care dovedesc o forma de înregistrare ca persoana juridica
conform prevederilor legale din tara rezidenta a ofertantului precum si un Certificat de rezidenta Fiscala valabil la data
deschiderii ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Nu s-au solicitat.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind lista principalelor servicii similare prestate în ultimii 3 ani împliniti la data depunerii ofertei;
2.Experienta similara;
3.Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere;
4.Declaratie privind personalul implicat direct în îndeplinirea contractului;
5.Curriculum Vitae pentru expertii cheie;
Nota: CV-urile altor experti decât cei cheie nu trebuie sa fie incluse în oferta.
Se solicita: Pentru verificarea informatiilor din CV operatorul economic trebuie sa prezinte pentru fiecare expert cheie
propus:
- copii ale diplomelor de studii si ale certificatelor profesionale obtinute si mentionate în CV;
- copii dupa carnete de munca sau dupa caz a contractelor de munca;
- copii ale certificatelor sau referintelor emise de angajatori sau beneficiari care sa probeze experienta indicata în CV si
durata de lucru în domeniile/specializarile cerute.
6.Operatorul economic trebuie sa completeze declaratie privind partea/partile din contract care sunt îndeplinite de
subcontractanti si specializarea acestora Anexa 7.2.2.12 G.
În situatia în care nu exista subcontractanti, se va completa formularul cu mentiunea „NU ESTE CAZUL”
7.Informatii privind asocierea;
8.Operatorul economic trebuie sa prezente certificat pentru sistemul calitatii, aplicat pe baza standardelor SR EN ISO
seria 9001, sau echivalent pentru servicii de proiectare.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1.Experienta similara - maxim 2(doua) contracte de servicii de proiectare care au avut ca obiect interventii în instalatii la
constructii existente, a caror valoare însumata sa fie de minim 30.000 lei fara TVA; Îndeplinirea cerintei minime
referitoare la experienta similara se demonstreaza prin prezentarea urmatoarelor documente: - copie dupa
contractul/contractele de servicii; - recomandari/documente constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor contractuale
din partea beneficiarului, în care sa se precizeze obiectul, valoarea ?i modul de îndeplinire a contractului; 2.Operatorul
economic trebuie sa dispuna de personal cheie responsabil pentru îndeplinirea contractului, respectiv: - 1 arhitect cu o

servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pe pe... http://www.licitatia.ro/licitatie-publica-ro/servicii-de-proiectare-si-asi...

2 of 3 30.03.2011 18:35



experienta în domeniul amenajarilor interioare de minim 5 ani; - 1 inginer constructor, specializarea instalatii în
constructii cu o experienta de minim 5 ani.
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
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
4.847
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: 12.04.2011 16:00

Documente de plata: NU

IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
13.04.2011 08:30
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

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 13.04.2011 12:00
Locul: Consiliul Judetean Suceava, municipiul Suceava, str. Stefan cel Mare nr. 36.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare si cate un reprezentant imputernicit din partea 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
Raspunsurile la clarificari vor fi publicate in SEAP. În conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.
34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a
contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta îsi propune sa
achizitioneze servicii similare, dar defalcate pe loturi a caror prestare se realizeaza prin atribuirea mai multor contracte
de servicii distincte si deoarece valoarea estimata se considera a fi valoarea cumulata a tuturor loturilor, valoare care
depaseste pragul valoric prevazut la art. 124 lit. b), autoritatea contractanta a stabilit atribuirea contractelor prin
procedura de licitatie deschisa.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6 , Localitatea: Bucuresti, Sector 3 , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. (+4) 021
310.46.41 , Email: office@cnsc.ro , Fax: (+4) 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
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul investitii si achizitii publice, camera P03 din Consiliul Judetean Suceava
Adresa postala: Str. Stefan cel Mare nr. 36 , Localitatea: Suceava , Cod postal: 720026 , Romania , Tel. (+4) 0230 210
148 , Email: adrian.gradinaru@cjsuceava.ro , Fax: (+4) 0230 222 839; (+4) 0230 520 085 , Adresa internet (URL):
www.cjsuceava.ro

VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.03.2011 16:11

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