
ANUNŢ ACHIZIŢIE PUBLICĂ DE SERVICII

1. Denumirea autorităţii contractante:
1.1. Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijocii şi Cooperaţie, în calitate de Agenţie 
de execuţie. Cod fiscal 15556650. Adresă: strada Poteraş,  nr.11,  sectorul 4,  Bucureşti,  cod poştal 
040263. Telefon/fax:021/3352620/3352623, fax: 3361843
1.2. Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, în calitate de Agenţie de implementare.
1.3. Consiliul  Local  al  Municipiului  Alba  Iulia,  în  calitate  de  autoritate  contractantă 
organizatoare a licitaţiei, conform H.C.L nr. 409 / 29.11.2005. Adresa: Calea Moţilor nr.5A, cod 
510134, Alba Iulia, tel/fax: 0258-811993.

2. a) Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de servicii
Autorităţile contractante menţionate mai sus aplică procedura de licitaţie deschisă pentru atribuirea 
contractului de servicii pentru “Administrator incubator de afaceri pentru municipiul Alba Iulia”.
    b) Tipul contractului de servicii pentru care sunt solicitate oferte: 
Contract de servicii pentru “Administrator incubator de afaceri pentru municipiul Alba Iulia”.

3. a) Locul de prestare a serviciului: Municipiul Alba Iulia 
    b) Categoria de servicii: Administratorul incubatorului va asigura beneficiarilor programului – IMM 
–uri  incubate – servicii  şi  utilităţi şi va îndeplini rolul şi  responsabilităţile prevăzute în Caietul de 
sarcini şi în procedura ANIMMC.

4. a) Documentaţia pentru elaborarea ofertelor se poate obţine de la sediul Primăriei Municipiului Alba 
Iulia, etaj I, camera 112.
    b) Costul  documentaţiei  este  de  50  RON,  plata  făcându-se  în  numerar  la  casieria  Primăriei 
Municipiului Alba Iulia.
    c) Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 12.12.2005

5. a) Data limită pentru depunerea ofertelor: 19.12.2005, orele 10.00.
    b) Ofertele vor fi depuse la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, etaj I, camera 112, după ce vor 
fi înregistrate în prealabil. 

6.  a) La  deschiderea  plicurilor  cu  oferte  participă  membrii  comisiei  de  evaluare  şi  cel  mult  un 
reprezentant al fiecărui ofertant, desemnat pe bază de împuternicire.
     b) Plicurile vor fi deschise în data de 19.12.2005, orele 13.00, la sediul Primăriei Municipiului Alba 
Iulia.

7. Garanţia de participare este de 200 USD în lei la cursul de schimb al BNR din ziua depunerii ei şi va 
fi exprimată prin scrisoare de garanţie bancară sau ordin de plată cu un termen de valabilitate de 100 
de zile.

8. Finanţarea lucrărilor se face cu fonduri PNUD, ANIMMC şi ale Consiliului Local al Municipiului 
Alba Iulia.

9. a) Condiţiile de eligibilitate care trebuie întrunite de ofertanţi sunt cele prevăzute la articolul 30 din 
OUGR nr.60/2001 privind achiziţiile publice.
    b) Solicitantul trebuie să aibă sediul social în Regiunea 7 Centru (judeţele Alba, Braşov, Covasna, 
Harghita, Mureş, Sibiu).
    c) Este necesar un istoric de activitate cu bilanţ pozitiv minimum 3 ani şi documente care să 
dovedească eligibilitatea conform fişei de date a achiziţiei.

10. Conform  prevederilor  legale,  ofertantul  va  menţiona  numele  şi  calificarea  profesională  a 
personalului responsabil pentru prestarea serviciului.

11. Oferta prezentată va fi valabilă 90 zile de la data depunerii acesteia.

12. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: oferta cea mai avantajoasă 
din punct de vedere tehnico - economic.



13.  Data  transmiterii  anunţului  de  participare  către  Regia  Autonomă  "Monitorul  Oficial": 
02.12.2005


