ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE DESCHISĂ
PENTRU ACHIZIŢIA PUBLICĂ DE SERVICII
1. Denumirea autorităţii contractante: Ministerul Integrării Europene
a. Codul fiscal: 13646233
b. Adresa: Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, latura Nord, sector 5
c. Numărul de telefon: 301.15.90
d. Numărul de fax: 301.16.36
2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de furnizare:
licitaţie deschisă.
Tipul contractului de servicii: Achiziţie servicii de asistenta tehnica
pentru pregătirea de proiecte finanţabile prin Programul
Operaţional Regional 2007 – 2013 etapa a II-a.
3. Principalul loc de prestare a activităţii este sediul Beneficiarului.
4. Categoria serviciilor ce se vor achiziţiona şi descrierea acestora;
codul CPSA: servicii consultative si de consultanta tehnica (cod
CPSA 7420.31), servicii de proiectare tehnica pentru construcţia
fundaţiilor si a structurilor clădirilor (cod CPSA 7420.32),
servicii de proiectare tehnica pentru instalaţii mecanice si
electrice ale clădirilor (cod CPSA 7420.33), servicii de proiectare
tehnica pentru construcţii civile (cod CPSA 7420.34), servicii de
proiectare tehnica n.c.a. (cod CPSA 7420.36), alte servicii tehnice
(cod CPSA 7420.37), pentru 22de loturi.
Ofertanţii pot depune oferte pentru unul, mai multe sau toate loturile.
5. Durata sau termenul limită de prestare a serviciilor: 5 luni de la data
semnării contractului.
6. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului de la care se poate
obţine un exemplar al documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea
ofertei şi modalitatea de obţinere a exemplarului respectiv:
Ministerul Integrării Europene, Direcţia Generala Autoritatea de
Management Programul Operaţional Regional, Bucureşti, str.
Apolodor nr. 17, latura Nord, sector 5, telefon 301.15.90, fax
301.16.36; Un exemplar al Documentaţiei de Atribuire se obţine
contra cost. Pentru ridicarea documentaţiei, delegatul din partea
persoanei juridice interesate va prezenta un mandat in acest sens,
copie după actul de identitate, precum si suma de plata a
contravalorii documentaţiei.
Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui
exemplar: 50 RON, numerar la casieria ministerului;
Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 5
Octombrie 2006.
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7. Data limită pentru depunerea ofertelor: 11 Octombrie 2006, ora
1200.
Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: Ministerul
Integrării Europene, Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, latura Nord,
sector 5, biroul “Registratura”.
Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: limba romană.
8. Persoanele admise să asiste la deschiderea ofertelor: membrii
comisiei de evaluare şi reprezentanţii împuterniciţi ai ofertanţilor.
Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 11 Octombrie 2006, ora 1230,
la sediul Ministerului Integrării Europene.
9. Garanţiile solicitate pentru participare: scrisoare de garanţie bancară,
în cuantumul şi forma solicitată în documentaţia pentru elaborarea şi
prezentarea ofertei.
10. Modalităţi principale de finanţare şi de plată şi/sau referirile la
prevederile care le reglementează: bugetul de stat al Ministerului
Integrării Europene.
11. Forma juridică în care trebuie să se legalizeze asocierea grupului de
ofertanţi cărora li s-a atribuit contractul de furnizare: autentificare
prin Notariat.
12. Informaţii privind condiţiile de eligibilitate, precum şi cerinţele
minime cu privire la capacitatea tehnică şi economico-financiară pe
care trebuie să le îndeplinească ofertanţii: conform documentaţiei
standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei.
13. Perioada pentru care ofertantul trebuie să-şi menţină oferta valabilă:
90 de zile.
14. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de
servicii: “oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnicoeconomic“.
15. Nu se acceptă oferte alternative.
16. Data transmiterii anunţului de participare către Regia Autonomă
Monitorul Oficial: 5 Septembrie 2006.
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