
 
 

 
 
 
 
                                                               
                                                                 MUNICIPIUL ARAD 

• 310130 Arad - România • Bd. Revoluţiei 75 • tel.+40-257-281.850 • fax +40-257-284.744 
  • www.primariaarad.ro • pma@primariaarad.ro • 
 

   

 
Nr. ______________/T3/_____________________                                                                                              
                                                                                                                                                                
 

INVITA ŢIE DE PARTICIPARE 
 

                                Către   
                                                   S.E.A.P. 
 
 
Municipiul Arad – Consiliul Local al Municipiului Arad are onoarea să vă invite să 

participaţi la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică de „Proiect Tehnic -
Reamenajare Parc Padurice”.  

1. Obiectul contractului: servicii de proiectare – Reamenajare Parc  Pădurice.                                  
Cod CPV : 71220000-6 „Servicii de proiectare arhitecturală ”               

     2.  Procedura aplicată: cerere de oferte 
     3.  Sursa de finanţare: buget general al municipiului Arad; valoarea estimată   
                                           110.483,87 lei fără TVA. 
     4.  Oferta depusă de ofertant trebuie să cuprindă: 
          Documente de calificare:    
 - declaraţie privind eligibilitatea – formular 12A – original 
 - declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din OUG 34/2006 – 
formular 12B – original 
 - certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata atât la bugetul 
local cât şi la bugetul general consolidat – original sau copie legalizată 
 - certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului – original  sau copie 
legalizata 
 - fisa de informaţii generale (inclusiv cifra de afaceri)– formular 2B - original 
 - lista serviciilor similare prestate in ultimii 3 ani – formular 12E - original 
            - fisa de experienţă similara – formular B3 – original 
  - 1 contract similar  (copie)  
               - recomandare din partea beneficiarului (original) 
 -declaraţie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat şi cadrelor de 
conducere în ultimii 3 ani-formularul 12I –original  
  -lista cu personalul propus pentru realizarea proiectului + CV –uri 
               - diplomă de licenţă - copie 
 -declaraţia privind participarea la procedură cu ofertă independentă – formularul 12M- 
original 
 - scrisoare de garanţie bancara pentru participare – formular 10 – original 
            - documente privind certificarea sistemului de management al calităţii ISO  9001 – copie 
 - documente privind încadrarea ofertantului în categoria IMM (dacă este  cazul) – formular 
5 – original 
         Propunere tehnică: - se va elabora în conformitate cu cerinţele prevăzute în                                            
Tema de Proiectare  
         Propunere financiară: - formular de ofertă – formular 10B - original 
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     5. Data limită pentru solicitarea clarificărilor:  15.04.2011 inclusiv. 
     6. Limba de redactare a ofertei: română 
     7. Perioada de valabilitate a ofertelor :  60 zile de la data deschiderii ofertelor, respectiv până 

la data de 27.06.2011 inclusiv. 
     8. Preţul va fi exprimat in : lei şi euro, cu  si fără TVA. 

    Data pentru care se determina echivalenta RON/euro: cursul RON/euro  comunicat de 
Banca Naţională a României valabil în data de 05.04.2011. 
             Preţul ofertei este ferm in lei. 

x  NU se acceptă actualizarea preţului contractului 
o se acceptă actualizarea preţului contractului        

     9. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului : 
         Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere  economic 
             Factori de evaluare: 
                    - preţul ofertei                                               70 pct. 
                    - durata de elaborare a proiectului tehnic      30 pct.      

                             Total punctaj maxim = 100 pct. 
 
             Detalii privind algoritmul de calcul:    

            Pentru „Preţul ofertei”:   
Pmax = punctajul maxim = 70 pct 
Pn = punctaj ofertei 
Pr. min. = preţul minim 
Pr. n = preţ ofertat 

                  Pn = Pr. min  x  Pmax  /  Pr. n   
 

           Pentru „Durata de elaborare a proiectului tehnic”: 
Dmin = durata minimă 
Dn = durata ofertată 
Pmax = punctaj maxim = 30 pct. 
Pn = punctajul ofertei 
           Pn = Dmin  x   Pmax  /  Dn 

 
          Oferta declarată ca fiind câştigătoare va fi cea care va obţine cel mai mare punctaj în urma 
aplicării algoritmului de calcul descris mai sus.                                
  
    10. Tipul contractului: contract de prestări servicii. 
                                                                                                                 
    11. La oferta de baza: 

x   NU se accepta oferte alternative 
o se accepta oferte alternative 

 
    12. Perioada de valabilitate a garanţiei de participare  : până în 27.06.2011 inclusiv.                          
    13. Termenul comercial în care se va încheia contractul: Ferm 

     14.  Durata contractului: pana la 31.12.2011, termenul de depunere a proiectului este de 20 de 
zile de la semnarea contractului . 
    15. Plata pretului contractului se va face prin contul RO19TREZ02124670271XXXXX  
deschis la Trezoreria Municipiului Arad. 
    16. Documentele care însoţesc oferta: 
          - scrisoarea de înaintare – formular B2 
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          - împuternicirea scrisă din partea reprezentantului legal al ofertantului pentru              
persoanele desemnate să participe la şedinţa de deschidere a ofertelor 
           - copia actului personal de identitate a persoanei participante la această şedinţă 

- contractul de servicii semnat şi ştampilat de către ofertant 
    17. Adresa la care se depune oferta: Primăria Municipiului Arad, Bd. Revoluţiei, nr. 73, Arad, 
judeţul Arad – Registratura generală, camera 5. 
    18. Data limită pentru depunerea ofertei: 27.04.2011, ora 09.00. 
    19. Ora, data şi locul deschiderii ofertelor: 27.04.2011,  ora 10.00;  Primăria Municipiului 
Arad, cam. 12 – Serviciul Edilitar. 
          Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel. 0257/281850, int. 260, fax 
0257/255818.  
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Răzvan Popa 

 
 


