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Elaborarea planului urbanistic zonal pentru zonele construite protejate ale municipiului galati

ID TITLU LICITATIE

99157 Elaborarea planului urbanistic zonal pentru zonele construite protejate ale municipiului galati

COD CPV

71410000-5 (Servicii de urbanism)

DESCRIERE_SCURTA

Elaborarea planului urbanistic zonal pentru zonele construite protejate ale municipiului Galati. Valoarea estimata fara
TVA: 404,000 RON. Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare 12 luni incepand de la data
atribuirii contractului.

DETALII ORGANIZATOR

Nume Primaria Municipiului Galati

Adresa Str. Domneasca nr.38

Localitate Galati

Judet Galati

Telefon

Fax 0236 307 720

DETALII LICITATIE

Data publicarii Data limita Data licitatiei

04.04.2011 27.04.2011 27.04.2011

Documentatii Caiet_de_sarcini_PUZ.doc
Fisa_de_date_PUZ.doc
Formulare_servicii.doc
Model_contract_de_servicii_cu_garantie.doc
TemaDeProiectare.doc

Sursa/tip/nr seap SEAP - Anunturi de participare nr. 118511

Garantii 8000 lei

Valoare estimata 404000.00 RON

TEXTUL LICITATIEI

Detalii procedura
Autoritate contractanta: Primaria Municipiului Galati
Numar anunt de participare: 118511 / 04.04.2011
Denumire contract: Elaborarea planului urbanistic zonal pentru zonele construite protejate ale municipiului Galati
Stare procedura: In desfasurare
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Municipiului Galati
Adresa postala: Str. Domneasca nr.38, Biroul licitatii, Camera 34 , Localitatea: Galati , Cod postal: 800008 , Romania ,
Punct(e) de contact: Biroul Licitatii , Tel. 0236307720 , In atentia: Toporau Teofania , Email: licitatii@primaria.galati.ro ,
Fax: 0236307720 , 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

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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II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Elaborarea planului urbanistic zonal pentru zonele construite protejate ale municipiului Galati
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: municipiul Galati
Codul NUTS: RO224 - Galati

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
Obiectul contractului consta in: stabilirea, delimitarea si caracterizarea zonelor construite protejate din municipiul Galati;
intocmirea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului local de urbanism aferent pentru teritoriul zonelor construite
protejate; formularea unui plan de masuri privind conservarea si reabilitarea zonelor construite protejate; realizarea unui
ghid privind interventiile in zonele construite protejate.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71410000-5 - Servicii de urbanism (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
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
Scopul general al contractului este acela de a stabili limitele zonelor construite protejate din municipiul Galati si de a
institui proceduri de protectie si gestionare a valorilor de patrimoniu cultural.
Valoarea estimata fara TVA: 404,000 RON

II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 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
garantie de participare - 8000 lei; garantie de buna executie - 5% 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
Declaratie privind eligibilitatea, Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006,
Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata (taxe si impozite catre stat cât si cele locale) –
formulare tip emise de autoritatile competente fara datorii restante la data deschiderii ofertelor, Certificat de participare
la licitatie cu oferta independenta, Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului, Certificatul
constatator emis de Oficiul Registrului Comertului cu cel mult 30 de zile înaintea datei de deschidere a ofertelor (original
sau copie legalizata notarial).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale pentru ultimii 3 ani (2008, 2009 si 2010).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Media Cifrei de afaceri a ofertantului (operator economic sau membrii asocierii de operatori economici împreuna) pe
ultimii trei ani (2008, 2009 si 2010) trebuie sa fie minim: 800.000 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani continând valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca
acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati – completare formular
Echipa va fi alcatuita din: seful de proiect complex trebuie sa fie specialist cu drept de semnatura atestat de Registrul
Urbanistilor din România pentru categoria de documentatii D (planuri urbanistice generale si zonale) sau de catre orice
alt organism echivalent din tara de origine sau din tara în care ofertantul este stabilit; un expert cheie - urbanism si
amenjarea teritoriului, un expert cheie - protejare monumente istorice, un expert cheie -istorie si arheologie, un expert
cheie - demografie si sociologie, un expert cheie - infrastructura, un expert cheie - protectia mediului.Pentru fiecare
membru din colectiv se va prezenta copie dupa contractul de munca/colaborare, CV-ul acestuia, precum si diplome,
autorizatii, certificate din care sa rezulte specializarea acestuia. Cel putin unul din membrii echipei de proiect trebuie sa
fie specialist cu drept de semnatura atestat de Registrul Urbanistilor din România pentru categoria de documentatii F6
(protejarea si dezvoltarea patrimoniului construit) sau de catre orice alt organism echivalent din tara de origine sau din
tara în care ofertantul este stabilit.
Cel putin unul din membrii echipei de proiect trebuie sa fie specialist cu drept de semnatura atestat de Registrul
Urbanistilor din România pentru categoria de documentatii G5 (studii de istorie urbana) sau de catre orice alt organism
echivalent din tara de origine sau din tara în care ofertantul este stabilit.
Cel putin unul din membrii echipei de proiect trebuie sa fie specialist cu drept de semnatura atestat de Registrul
Urbanistilor din România pentru categoria de documentatii G6 (amenajare peisagistica) sau de catre orice alt organism
echivalent din tara de origine sau din tara în care ofertantul este stabilit.
Ofertantul trebuie sa dovedeasca impletarea si certificarea unui sistem de managementul calitatii in conformitate cu
standardul SR EN ISO 9001 sau echivalent. Acesta trebuie sa fie valabil la data deschiderii ofertelor.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul va face dovada ca a prestat in ultimii 3 ani un contract de servicii similare (elaborare de plan urbanistic zonal
pentru zone construite protejate) cu cele supuse prezentei proceduri. Contractul nominalizat va fi anexat in copie insotit
de recomandarea aferenta.
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
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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
Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare : pretul, exprimat in lei, fara TVA.
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: 26.04.2011 23:00

Documente de plata: NU

IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.04.2011 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
Pana la: 27.07.2011
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.04.2011 11:00
Locul: Primaria municipiului Galati, str. Domneasca nr. 38
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii imputerniciti ai 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
Documentatia de atribuire se poate descarca gratuit de la sectiunea Documentatie si clarificari a anuntului de participare
publicat în SEAP
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, sector 3 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel.
021-3104641 , Fax: 021-3104642

Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
în termen de 5 zile începând cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat
nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Licitatii
Adresa postala: str. Domneasca nr. 38 , Localitatea: Galati , Cod postal: 800008 , Romania , Tel. 0236-307720 , Email:
licitatii@primaria.galati.ro , Fax: 0236-307720

VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.03.2011 11:54

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