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 , cod fiscal 4562923,
strada calea Moţilor, nr.5, cod poştal 510118, Alba Iulia, tel/fax: 0258/811993, e-mail:
investitii@apulum.ro
2.
a) Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de lucrãri:
licitaţie publică deschisă
b) Tipul contractului de lucrări pentru care se solicită oferte:
Contract de execuţie lucrări „la cheie” cu proiectare inclusă pentru:
EXTINDERE REŢEA DE CANALIZARE B-DUL ÎNCORONĂRII ( OCTAVIAN
GOGA ), MUNICIPIUL ALBA IULIA

3.

a) Amplasamentul lucrării: municipiul Alba Iulia
b) Natura şi cerinţele de execuţie, caracteristicile generale ale lucrărilor:
- extindere reţea de canalizare cu Dn 160-400 mm în lungime de 1.430 ml, cămine de
vizitare, guri de scurgere şi terasamentele aferente – cod CPSA 4525.21
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: nu este cazul
d) Ofertele vor cuprinde atât proiectarea fază DDE cât şi execuţia lucrărilor pentru
obiectivul menţionat..
4. Termenul limită de elaborare proiect : max. 30 de zile calendaristice de la data semnării
contractului.
Termenul limită de execuţie a lucrării: Trimestrul III 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 sediul Primăriei municipiului Alba Iulia , Direcţia
investiţii , tel /fax.0258/811993
b) Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea unui exemplar: 120 lei /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 30.11.2005.
c) Data limită pentru solicitarea clarificărilor : 12.12.2005 , ora 15.00
6. a) Data limită pentru depunerea ofertelor: 19.12.2005, ora 10.00
b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: Primăria municipiului Alba Iulia, strada
Calea Moţilor, nr.5a, Serviciul Investiţii.
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: 19.12.2005, ora 11.00, la sediul autorităţii
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contractante.
8. Garanţiile pentru participare solicitate: 5.600 lei RON
9. Modalităţile principale de finanţare şi de plată şi /sau referirile la prevederile care le
reglementează : împrumuturi interne (obligaţiuni).
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 : conform fişei de date a achiziţiei
Condiţii tehnico-economice:
- cifra medie de afaceri pe ultimi 3 ani -1.600 mii RON , respectiv 440.649,96 Euro (1 EURO =
3,6310 lei , valabil în data de 18.11.2005)
- experienţă similară - încheierea şi îndeplinirea unui contract sau mai multor contracte cu o
valoare cumulată mai mare sau egală decât: 336,0 mii RON, respectiv 92.536,49 Euro (1 EURO =
3,6390 lei , valabil în data de 21.11.2005)
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 e cazul
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
data de 20.01. 2005.
17. Data transmiterii anunţului de participare către Regia Autonomă "Monitorul Oficial":
21.11.2005.
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