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Proiectarea obiectivului de investitii sediu parchet de pe langa tribunalul vrancea

ID TITLU LICITATIE

101858 Proiectarea obiectivului de investitii sediu parchet de pe langa tribunalul vrancea

COD CPV

71221000-3 (Servicii de arhitectură pentru construcţii)

DESCRIERE_SCURTA

Proiectarea obiectivului de investitii sediu parchet de pe langa tribunalul vrancea. Valoarea estimata fara TVA: 372,000
RON. Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare Incepand de la 06.06.2011 pana la 06.09.2011.

DETALII ORGANIZATOR

Nume Parchetul de pe langa Tribunalul Vrancea

Adresa str. Cuza Voda, nr.43

Localitate Focsani

Judet Vrancea

Telefon

Fax 0237 227 780

DETALII LICITATIE

Data publicarii Data limita Data licitatiei

19.04.2011 17.05.2011 17.05.2011

Documentatii Caiet_sarcini_vrancea.doc
certificate_urbanism.pdf
FISA_DE_DATE_A_ACHIZITIEI_PROIECTARE_PT_VRANCEA.doc
planuri.pdf

Sursa/tip/nr seap SEAP - Anunturi de participare nr. 119779

Garantii 7.000 lei

Valoare estimata 372000.00 RON

TEXTUL LICITATIEI

Detalii procedura
Autoritate contractanta: Parchetul de pe langa Tribunalul Vrancea
Numar anunt de participare: 119779 / 18.04.2011
Denumire contract: CONTRACT DE SERVICII DE PROIECTARE
Stare procedura: In desfasurare

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Parchetul de pe langa Tribunalul Vrancea
Adresa postala: str. Cuza Voda, nr.43 , Localitatea: Focsani , Cod postal: 620034 , Romania , Punct(e) de contact:
Corneliu Harabula , Tel. 0237/227780 , Email: pt_vrancea_defa@mpublic.ro , Fax: 0237/227780 , Adresa profilului
cumparatorului: www.e-licitatie.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu

II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
CONTRACT DE SERVICII DE PROIECTARE

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.1.2) 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: ADRESA AUTORITATII CONTRACTANTE
Codul NUTS: RO226 - Vrancea

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
II. 1.2) Denumire contract si locatia lucrarii, locul de livrare sau prestare
PROIECTAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII „SEDIU PARCHET DE PE LÂNGA TRIBUNALUL VRANCEA”
care va cuprinde: studiu topo, studiu geo, întocmire PUD, întocmire studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de
executie, audit energetic, documentatie pentru autorizatie de construire, documentatie pentru autorizatie de demolare,
verificatori de proiect, deviz general si confidential (conform HGR nr. 28 din 09/01/2008 si a Ordinului nr. 863 din 2 iulie
2008) cât si deviz general urmare ofertei câstigatoare a licitatiei publice pentru executia lucrarilor
(c) Servicii
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71221000-3 - Servicii de arhitectura pentru constructii (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
SE VA OFERTA INTREAGA CANTITATE CONFORM DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE
Valoarea estimata fara TVA: 372,000 RON

II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 06.06.2011 pana la 06.09.2011
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice şi garantii solicitate
Prezentarea garantiei de participare în cuantum de 7.000 lei. Cuantumul garantiei de buna executie este de 5%.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
BUGETUL DE STAT
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
Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor de stat, inclusiv cele
locale precum si a contributiei pentru aigurarile sociale de stat si de asigurare de accidente de munca si boli profesionale
care sa ateste ca firma ofertanta nu se inregistreaza cu datorii - in original sau copie legalizata. La solicitarea Autoritatii
contractante, ofertantul va fi in masura sa prezinte Certificate constatatoare in original.(Inclusiv fiecare subcontractor si
in cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste formulare si documentele cerute).
Certificat constatator (in copie sau original) emis de O.R.C. de pe langa Camera de Comert si Industrie nationala sau
teritoriala, respectiv certificatul de inregistrare (in copie) si certificatul constatator
(Inclusiv fiecare subcontractor si in cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documentele
cerute).
Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere
profesional ca persoana juridica, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, precum si
un Certificat de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul calendaristic in curs.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra medie anuala de afaceri a ofertantului, pe ultimii 3 ani, în domeniul de activitate aferent contractului de lucrari
(operator economic sau membrii asocierii de operatori economici impreuna) trebuie sa fie mai mare sau egala cu
700.000 lei (inclusiv TVA) si echivalent Euro pe ultimii trei ani (2008, 2009, 2010).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
• Se vor prezenta în copie unul sau maxim doua contracte similare cu obiectul achizitiei, a caror valoare cumulata fara
TVA sa fie mai mare sau egala cu 350.000 lei. Aferent contractelor se vor prezenta proces verbal de receptie sau alt
document justificativ din care sa reiasa îndeplinirea contractului respectiv în ultimii trei ani, precum si recomandare din
partea beneficiarului. Lucrarile prezentate ce vor fi considerate ca experienta similara pot avea numai urmatoarele coduri
CPV: 71000000-8, 71200000-0, 71220000-6, 71221000-3, 71222000-0, 71223000-7, 71240000-2, 71241000-9,
71242000-6, 71250000-5;
Ofertantul trebuie sa prezinte informatii referitoare la modul de organizare si personal, astfel:
• Declaratie cu privire la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere din cadrul societatii
ofertantului, completare Formular 12 I, inclusiv CV – urile acestora si atestarile
• Declaratie cu privire la dotari si echipamente aflate în proprietate sau în închiriere si care au relevanta în realizarea
proiectului, completare Formular 12 H
• Declaratie prin care Ofertantul sa dovedeasca faptul ca la elaborarea ofertei, a tinut cont de obligatiile referitoare la
conditiile de munca si protectia muncii, care sunt la nivel national, precum si ca le va respecta pe parcursul indeplinirii
contractului de lucrari.
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
Da
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:
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- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in
documentul descriptiv

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
1468
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: 10.05.2011 16:00

Documente de plata: NU

IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.05.2011 11:00
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

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: 17.05.2011 12:00
Locul: LA SEDIUL AUTORITATII CONTRACTANTE
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
ORICE PERSOANA IMPUTERNICITA DE REPREZENTANTUL OFERTANTULUI
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
ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE
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.
021/310.46.41 , Fax: 021/310.46.42 , Adresa internet (URL): www.cnsc.ro

Organism competent pentru procedurile de mediere
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 , Fax: 021/310.46.42 , Adresa internet (URL): www.cnsc.ro

VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
CONFORM LEGISLATIEI IN VIGOARE PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
PARCHETUL DE PE LANGA CURTEA DE APEL GALATI
Adresa postala: STR. BASARABIEI,NR 47 , Localitatea: GALATI , Cod postal: 800150 , Romania , Tel. 0236410126 ,
Email: PCA_GALATI@MPUBLIC.RO , Fax: 0236316422 , Adresa internet (URL): WWW.MPUBLIC.RO

VI.5) Data expedierii prezentului anunt
15.04.2011 11:27

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