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ANUNŢ DE LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ 
 

 
1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autorităţii 

contractante: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ALBA IULIA , Strada Moţilor, nr. 5A, 
510134 Alba Iulia, tel: 0258/ 818488, fax: 0258 / 816518 e-mail: ciacob@apulum.ro, 

gabiv@apulum.ro  

2.   a) Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de lucrări: licitaţie publică deschisă 
       b) Tipul contractului de lucrări pentru care sunt solicitate oferte : contract la “cheie” 
 3.   a) Amplasamentul lucrării:  Zona Istorica „Cetate” din  municipiul Alba Iulia. 

  b) Natura şi cerinţele de execuţie, caracteristicile generale ale lucrărilor:  

1.  Lucrari de apa si canalizare : 
- Lucrari de reabilitare a retetelelor de apa existente 

- Lucrari de extindere a retelelor de apa in zona santurilor cetatii de tip Vauban 

- Lucrari de reabilitare a retelelor de canalizare existente 

- Lucrari de extindere a retelelor de canalizare in zona santurilor cetatii de tip Vauban 

- Lucrari de constructie a 2 statii de pompare ape uzate 

2. Lucrari electrice: 
- Lucrari de alimentare cu energie electrica a celor 2 statii de pompare 

- Lucrari electrice in cele 2 statii de pompare 

Cerinte de executie : Cetatea de tip Vauban din municipiul Alba Iulia fiind obiectiv de interes 

national, pe lista monumentelor istorice, conform O.U.G nr. 93/2000 aprobata prin Legea nr. 

344/2001, toate lucrarile se vor executa sub supraveghere arheologica  

Codul CPSA :  

4521.4 – Lucrari de constructii pentru retele locale : 

 - 4521.41 – Lucrari de constructii pentru retele locale de apa si canalizare 

 - 4521.44 – Lucrari de constructii de retele locale electrice subterane, de joasa tensiune 

c)  Dacă lucrarea sau contractul de lucrări este împărţit în mai multe obiecte distincte, posibilităţile 

ofertanţilor de a depune ofertă pentru unul sau mai multe dintre acestea: Lucrarea este 

împărţită in mai multe obiecte distincte : 

Ob.1. Reabilitarea si extinderea retelelor de apa 

Ob.2. Reabilitarea si extinderea retelelor de canalizare 

Ob.3. Lucrari de constructii statii de pompare SP1 si SP2 

Ob.4. Alimentare cu energie electrica statii de pompare SP1 si SP2 

NU se pot depune oferte distincte pentru fiecare  obiect în parte. 
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d)  Informaţii referitoare la scopul lucrării sau contractului de lucrări atunci când acesta necesita 

si întocmirea proiectelor aferente: nu este cazul 

4.  Termenul limită de execuţie a lucrării:  maximum 6 luni calendaristice de la data intrării in 
vigoare a contractului, dar nu mai târziu de 30 septembrie 2006 
5. a) Denumirea şi adresa serviciului /compartimentului de la care se poate obţine un exemplar al 

documentaţiei referitoare la calificarea şi selecţia candidaţilor: documentaţia pentru elaborarea 

şi prezentarea ofertei se poate obţine de la Primăria municipiului Alba Iulia - sediul 
Serviciului Elaborare si Dezvoltare Proiecte Comunitare, b-dul Ferdinand nr. 14, Alba Iulia , 
tel : 0258 – 818488, 0258 – 813736, fax: 0258 - 816518 

      b) Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea unui exemplar: 550 RON /exemplar. Plata se 

face cu ordin de plată în contul RO89TREZ0025006XXX000175 deschis la Trezoreria municipiului 

Alba Iulia sau  în numerar la casieria unităţii, începând cu data de 12 ianuarie 2006 
     c) Data limită pentru solicitarea clarificărilor : 02 februarie 2006 
 6.   a) Data limită pentru depunerea ofertelor: 10 februarie 2006, ora 1100 

       b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: Primăria municipiului Alba Iulia -  

Serviciul Elaborare si Dezvoltare Proiecte Comunitare, b-dul Ferdinand nr. 14, Alba Iulia , tel 
: 0258 – 818488, 0258 – 813736, fax: 0258 - 816518 
      c) Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: limba română 
7. a) Persoanele admise să asiste la deschiderea ofertelor: reprezentanţii legali sau 

împuterniciţi a ofertanţilor. 
      b) Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: ora 1200, 10 februarie 2006, Consiliul Local al 
municipiului Alba Iulia – Serviciul Elaborare si Dezvoltare Proiecte Comunitare, b-dul 
Ferdinand I nr. 14, 2500 Alba Iulia 
8. Garanţiile pentru participare solicitate: 33.161,4 RON, reprezentând echivalentul a 9000 euro 

9. Modalităţile principale de finanţare şi de plată şi /sau referirile la prevederile care le                                   

reglementează : buget Prgram Phare 2001 Coeziune Economica si Sociala – Investitii in 
Infrastructura, buget local aprobat şi alte surse constituite conform legii. 
10. Forma juridică în care trebuie să se legalizeze asocierea grupului de ofertanţi cărora li s-a 

atribuit contractul de lucrări (unde este cazul):  acord de asociere  

11. Informaţii privind condiţiile de eligibilitate, precum şi cerinţele minime cu privire la capacitatea 

tehnică şi la cea economico-financiară pe care trebuie să le îndeplinească ofertantul: 

Condiţii de eligibilitate :  

a) Declaratie pe propria raspundere completata in conformitate cu Formularul B1 din sectiunea 

IV; 

 Neprezentarea documentului solicitat mai sus, reprezinta un risc asumat de ofertant, care 

 conduce la excludere. 
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b) Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si 

taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de 

stat (formulare-tip eliberate de autoritatile competente din tara in care candidatul/ofertantul 

este rezident), valabile la data de 31 decembrie 2005 
Condiţii tehnico-economice:  

- cifra medie de afaceri pe ultimi 3 ani  - 7.369.200 RON, reprezentând echivalentul a 

2.000.000 euro 

- experienţă similară - încheierea şi îndeplinirea in ultimii 5 ani a unui contract cu o valoare mai 

mare sau egală decât: 1.547.532 RON, reprezentând echivalentul a 420.000 euro 
 12. Perioada pentru care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă: 60 zile  
 13. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de lucrări: oferta cea mai avantajoasă 
din punct de vedere tehnico-economic. 
14. Interzicerea depunerii de oferte alternative (unde este cazul): NU se pot depune oferte 
alternative 
15. Alte informaţii (acordarea preferinţei interne etc.):  se acordă marjă de preferinţă internă 
16. Data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achiziţii publice, a anunţului de 

intenţie sau menţionarea inexistenţei unui astfel de anunţ:   s-a publicat anunţ de intenţie în 
M.O. partea a VI- a nr. 14 din 20 ianuarie 2005 
17. Data transmiterii anunţului de participare către Regia Autonomă "Monitorul Oficial": : 06 

ianuarie 2006 



ROMÂNIA 
JUDETUL ALBA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALBA IULIA 
SERVICIUL DE ELABORARE SI DEZVOLTARE PROIECTE COMUNITARE  
2500, Alba Iulia 
Bdul Ferdinand I, nr. 14 
Tel/Fax: +40-258-816518 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.________________/2006 
 
 
                                               

Către,  
REGIA AUTONOMĂ “MONITORUL OFICIAL” 
Şoseaua Panduri , nr.1, bloc P33, sectorul 5 , fax: 021-410 77 36, 
 Bucureşti 

 
 
 
 
 

Având în vedere prevederile articolului 17 (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
României nr.60/2001 privind achiziţiile publice, aprobată cu modificări şi completări de Legea 
nr.212/2002 vă rugăm să publicaţi în MONITORUL OFICIAL partea VI-a anunţul de licitaţie 
publică deschisă anexat .  

 
 

Alba Iulia, 06 ianuarie 2006 
 
 
 
 
 

PRIMAR     DIRECTOR PROIECT 
Mircea  HAVA    Vasile Voicu BORA 
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