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SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE

NU

Autoritate regionala sau locala

Activitate (Activitati)

- Servicii generale ale administratiilor publice

Municipiul Craiova

Adresa postala: Str. A.I.Cuza nr.7 Craiova  jud. Dolj, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200585, Romania, Punct(e) de contact: Serviciu Licitatii, Tel. +40 
251415907, In atentia: Sef Serviciu, Email: achizitii@primariacraiova.ro, Fax: +40 251411651, Adresa internet (URL): www.primariacraiova.ro, Adresa 
profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

OFERTELE/PROIECTELE SAU SOLICITARILE/CERERILE DE PARTICIPARE SAU CANDIDATURILE TREBUIE TRIMISE LA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA -CENTRUL DE INFORMARE PENTRU CETATENI

Adresa postala: str. A. I. Cuza nr. 7, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200585, Romania, Tel. +40 251416235, Fax: +40 251411561

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 9

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) DESCRIERE

II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta

Achizitie si montare statui (5 buc) în cadrul proiectului Amenajare si revitalizare Centru Istoric al Municipiului Craiova .

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii

27 - Alte servicii

Locul principal de prestare: La prestator

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

- Concursul de solutii are ca scop selectarea celor mai reprezentative 5 statui din perioada La Belle Epoque, în registru realist, ce vor fi  
amplasate în spatiul urban al zonei pilot din centrul istoric reamenajat în cadrul proiectului “Amenajare si revitalizare Centru Istoric al 
Municipiului Craiova”, cod SMIS 38624.

- Valoarea estimata este de 945000 lei(exclusiv TVA), respectiv 189000 lei/statuie x 5 statui =945000 lei(exclusiv TVA).

92312230-2 Servicii prestate de sculptori (Rev.2)

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.1.8) Impartire in loturi

Nu

Valoarea estimata fara TVA: 945,000.00 RON

Codul NUTS: RO411 - Dolj

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI

II.4.1) Ajustarea pretului contractului

Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)

III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1.a) Garantie de participare

Da

Tip anunt: Anunt de participare la concurs de solutii

Tip legislatie: OUG nr.34/2006
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III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Bugetul local, Bugetul de stat si Fondul European de Dezvoltare Regionala.

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

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

1.In cazul persoanelor fizice: 

- Documente care dovedesc pregatirea profesionala (copie dupa diploma de studii/ C.V./recomandari din partea beneficiarilor/premii 
obtinute/ diplome/atestate,etc.); 

- Declaratie privind calitatea de participant la procedura - se va completa Formular nr. 12C  din Sectiunea Formulare;

-Certificat de participare cu oferta independenta: - se va completa Anexa-Ordin 314/2010 din sectiunea Formulare;

- Declaratie pe proprie raspundere  privind neîncadrarea în dispozitiile art.69^(1)din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - 
se va completa Formular nr.1 din Sectiunea Formulare; 

a) Persoane cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de 
atribuire sunt: Lia Olguta Vasilescu - Primar, Nedelescu Gheorghe – Administrator Public, Miulescu Nicoleta - Secretar, Pascu Nicolae - 
Director executiv economic, Stefan Lucia–Director executiv adjunct economic, Monica Nastasa - Director Dir. Elaborare si Implementare 
Proiecte, Anamaria Mihaela Covaci-Director Investitii, Achizitii si Licitatii, Monica Morariu – Inspector Directia Patrimoniu Cultural- Ministerul 
Culturii, Catalin Davidescu Inspector Directia de Cultuta Dolj, Miereanu Gabriela - Arhitect Sef, Badea Ramona, Cristiana Ghitalau, Floarea 
Cojan, Petrisor Elena, Cretu Cristina, Bica Ileana, Ungureanu Elena, Dole Teodora, Chesoiu Vasile, Mihalcea Gabriela,  Nicolita Podeanu, 
Ionut Pârvulescu.

b) Persoane cu functii de decizie (consilieri locali) care aproba bugetul autoritatii contractante sunt: Albastroiu Gheorghe, Badea Pavel, Betiu 
Traian Alexandru Corneliu, Calangiu Cristina Mariana, Cilibiu Mihai, Dindirica Lucian Costin, Cherciu Dan Adrian, Cotescu Nicusor, 
Dasoveanu Dan, Genoiu Mihail, Gheorghita Vasilica, Manda Marian Sorin, Marinescu Dorel-Cosmin, Radu Marin Traian, Pana Ionel, Pîrvu 
Gheorghe, Stefanescu Dragota Silviu Cristian, Popescu Nicoleta Laura, Predescu Bianca Maria Carmen, Socoteanu Razvan Florentin, 
Toader Vergil, Voicu Dorel, Sas Teodor Nicusor, Stefârta Emilian, Vasile Marian, Nanu Andrei Gheorghe, Nicoli Marin .

2. In cazul persoanelor juridice:

- Declaratie pe proprie raspundere privind neîncadrarea în dispozitiile art. 180 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - se 
va completa Anexa nr. 10.1 din Sectiunea Formulare;

- Declaratie pe proprie raspundere privind neîncadrarea în dispozitiile art.181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - se 
va completa Anexa nr. 10.2 din Sectiunea Formulare;

- Declaratie pe proprie raspundere privind neîncadrarea în dispozitiile art. 69 ^(1)din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - 
se va completa Formular nr.1 din Sectiunea Formulare;

a) Persoane cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de 
atribuire sunt:

Lia Olguta Vasilescu - Primar, Nedelescu Gheorghe – Administrator Public, Miulescu Nicoleta - Secretar, Pascu Nicolae - Director executiv 
economic, Stefan Lucia–Director executiv adjunct economic, Monica Nastasa - Director Dir. Elaborare si Implementare Proiecte, Anamaria 
Mihaela Covaci-Director Investitii, Achizitii si Licitatii, Monica Morariu – Inspector Directia Patrimoniu Cultural- Ministerul Culturii, Catalin 
Davidescu Inspector Directia de Cultuta Dolj, Miereanu Gabriela - Arhitect Sef, Badea Ramona, Cristiana Ghitalau, Floarea Cojan, Petrisor 
Elena, Cretu Cristina, Bica Ileana, Ungureanu Elena, Dole Teodora, Chesoiu Vasile, Mihalcea Gabriela,  Nicolita Podeanu, Ionut 
Pârvulescu.

b) Persoane cu functii de decizie (consilieri locali) care aproba bugetul autoritatii contractante sunt: Albastroiu Gheorghe, Badea Pavel, Betiu 
Traian Alexandru Corneliu, Calangiu Cristina Mariana, Cilibiu Mihai, Dindirica Lucian Costin, Cherciu Dan Adrian, Cotescu Nicusor, 
Dasoveanu Dan, Genoiu Mihail, Gheorghita Vasilica, Manda Marian Sorin, Marinescu Dorel-Cosmin, Radu Marin Traian, Pana Ionel, Pîrvu 
Gheorghe, Stefanescu Dragota Silviu Cristian, Popescu Nicoleta Laura, Predescu Bianca Maria Carmen, Socoteanu Razvan Florentin, 
Toader Vergil, Voicu Dorel, Sas Teodor Nicusor, Stefârta Emilian, Vasile Marian, Nanu Andrei Gheorghe, Nicoli Marin .

- Declaratie privind calitatea de participant la procedura- se va completa Formular nr. 12C  din Sectiunea Formulare; 

-Certificat de participare cu oferta independenta: - se va completa Anexa-Ordin 314/2010 din sectiunea Formulare;

-Documente care dovedesc pregatirea profesionala a personalului responsabil (copie dupa diploma de studii/ C.V./recomandari din partea 
beneficiarilor/premii obtinute/diplome/atestate, etc.).

Cuantumul garantiei de participare: 2000 lei/statuie(5statui x 2000lei/statuie =10000 lei). Perioada de valab: cel putin egala cu per. min. de 
valab. a ofertei, resp. 180 zile de la data limita de primire a ofertelor pentru fiecare statuie. Modalitatea de constituire (conf. art. 86 alin (1) 
din HG nr. 925/2006): virament bancar/O.P. în contul RO04TREZ2915006XXX000180, cod fiscal 4417214, deschis la Trezoreria Craiova 
sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta în 
original (F 3 din Sect Formulare). Originalul garantiei de participare se va depune la sediul autoritatii contractante.

Nota:Avand in vedere valoarea estimata, se va retine contestatorului contravaloare din garantia de participare în conditiile art. 278 1 din 
OUG 34/2006. Echivalenta unei garantii de participare depusa în euro/alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de 
depunere a ofertelor cu 5 zile calendaristice.

- Ofertantii tip I.M.M. care îndeplinesc prevederile legislatiei în vigoare  si doresc sa depuna 50% din valoarea garantiei de participare vor 
depune documente prin care dovedesc ca sunt I.M.M.

- Ofertantii straini de tip IMM pot beneficia de reducere doar in conditiile in care vor prezenta documente edificatoare din tara respectiva din 
care sa reiasa faptul ca au un statut similar operatorilor economici de tip IMM din Romania. Operatorii economici trebuie sa faca dovada ca 
indeplinesc conditiile de IMM. În cazul în care un grup de operatori economici depune oferta comuna, sunt considerati ofertanti de tip IMM 
acei ofertanti pentru care toti membrii grupului detin calitatea de IMM. NOTA: În cazul în care un grup de operatori depune oferta comuna 
instrumentul de garantare, va fi emis în numele asocierii.

III.1.5) Legislatia aplicabila

a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari 
publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si 
completarile ulterioare;

b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie 
publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune 
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

www.anrmap.ro
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III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

- Pentru persoane juridice /fizice române:

 Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, în original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu 
originalul”. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. 

Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului. 

În cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, fiecare membru din grup trebuie sa dovedeasca ca pentru partea din 
contract pe care o realizeaza are corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC .

- Pentru persoane juridice /fizice straine:

 Documente care dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile 
din tara în care ofertantul este rezident, în limba în care au fost emise, în original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea 
"conform cu originalul”, însotite de o traducere autorizata a acestora în limba romana.

Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în domeniile de activitate înscrise în documentele prezentate. Informatiile cuprinse in 
aceste documente trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. 

In cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, fiecare membru din grup trebuie sa dovedeasca ca pentru partea din 
contract pe care o realizeaza are corespondent în domeniile de activitate înscrise în documentele prezentate. 

Autoritatea contractanta îsi rezerva dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc, înainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul 
procedurii de atribuire, de a prezenta pentru confirmarea documentelor prezentate în copie, documentul în original sau copie legalizata.

III.2.2) Capacitatea economica si financiara

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) PROCEDURA

IV.1.1.b) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2) CRITERII DE EVALUARE A PROIECTELOR

IV.2.1) Criterii de atribuire

IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
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Algoritm de calcul: 2. Punctajul maxim ce poate fi acordat de juriu pentru criteriul: “Modul de integrare 
urbanistica a acestora în spatiul urban al zonei pilot din centrul istoric”, este de max. 20 puncte. 

       Punctajul se va acorda in functie de modalitatea de integrare urbanistica a acestora în spatiul urban 
al zonei pilot din centrul istoric reamenajat în cadrul proiectului: „Amenajare si revitalizare centru istoric 
din municipiul Craiova”(cu toate elementele derivate din analiza spatial – volumetrica, a perceptiei 
vizuale si a functionalitatilor conexe).

Descriere:

3 Propunere financiara 20.00%

Algoritm de calcul: 3. Punctajul pentru  „Propunere financiara ”  se calculeaza astfel:

- pentru solutia cu cel mai mic pret se acorda punctajul maxim alocat, respectiv 20 puncte;

         -  pentru celelalte solutii, punctajul se calculeaza cu formula:

 Punctaj n = (Pret minim / Pret n ) x 20

  unde:	

  Punctaj n – punctajul  pentru solutia n;                                         Punctajul total final acordat pentru 
fiecare statuie ofertata se calculeaza pe baza formulei:

      P (final) = Punctaj pentru “Realizarea statuii în registru realist” + Punctaj pentru    “Modul de 
integrare urbanistica a acesteia  în spatiul urban al zonei pilot din centrul istoric”  + Punctaj pentru  
“Propunere financiara”.



Se va întocmi un clasament, în ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute de fiecare statuie 
ofertata, în cadrul ofertelor admisibile.

Vor fi declarate câstigatoare ofertele pentru statuile situate pe primele 5 locuri în clasamentul întocmit .

Clasamentul va avea la baza Fisa centralizatoare cuprinzand punctajele individuale ale membrilor 
juriului.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  Pret n – pretul solutiei n;

  Pret minim – cel mai mic pret dintre toate solutiile

Descriere:

Descriere: Originalitate-20%; Espresivitate-20%; reprezentativitate-20%

1 Realizarea statuilor in 
registru realist

60.00%

2 Modul de integrare 
urbanistica a acestora in 
spatiul urban al zonei pilot 
din centrul istoric

20.00%

Algoritm de calcul: 1. Punctajul maxim ce poate fi acordat de juriu pentru criteriul: “Realizarea statuilor 
în registru realist”, este de max. 60 puncte,  punctajul se va acorda în functie de :



 1.1. originalitate (postura, gest,  mimica si altetele), maxim 20 puncte ;

 1.2. expresivitatea modelajului ,  maxim 20 puncte;

        1.3  reprezentativitatea figurilor personajelor si respectarea culorii locale (respectarea  
caracteristicilor legate de costum, obiecte si alte elemente specifice perioadei invocate),  maxim 20 
puncte;

Criterii Pondere

) Intra in licitatie electronica / reofertare (( ) Direct proportional  ( ) Invers proportional

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

05/2014

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare

Romana

IV.3.7)  Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de 
primire a ofertelor)

180 zile

IV.3.8) Recompense si juriu

IV.3.8.1) Se vor acorda una sau mai multe prime

Nu

IV.3.8.2) Detalii privind platile catre toti participantii

IV.3.8.3) Contracte atribuite in urma concursului: Contractele de servicii atribuite in urma concursului vor trebui sa fie atribuite 
castigatorului sau unuia dintre castigatorii concursului

Da

IV.3.8.4) Decizia juriului este obligatorie pentru autoritatea contractanta/entitatea contractanta

Da

IV.3.8.5) Numele membrilor juriului selectati
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4. Membru -Miereanu  Gabriela  -Arhitect sef Municipiul Craiova

5.  Membru  Pîrvulescu  Ionut   -Sef Serviciu Imagine Primaria Municipiului 
Craiova

3. Membru  Davidescu Catalin Critic de arta -UAP- Filiala Craiova

1. Presedinte:  Lia Olguta Vasilescu- Primarul Municipiului Craiova

2. Membru -  Morariu Monica  -Ministerul Culturii

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI

IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Propunerea tehnica(pentru fiecare statuie în parte) va cuprinde solutia propuse de catre concurent sub protectia anonimatului. Anonimatul 
presupune ca propunerea tehnica si propunerea financiara vor avea un cod de identificare personalizat al concurentului (7 caractere-
obligatoriu format din cifre si litere complet diferite, alese in mod aleatoriu, neconsecutiv),precum si un cod personalizat al fiecarii statui, ce 
se vor aplica pe fiecare fila a documentelor, in dreapta sus, intr-un dreptunghi acoperit cu hartie neagra de 5x3cm, lipita pe contur pe 
ambele fete. Propunerea tehnica va contine :

*  Memoriu tehnic succint prezentat pentru fiecare statuie ofertata, din care sa reiasa :

	          - Prezentarea ideii, conceptului lucrarii în concordanta cu cerintele temei;

		 - Prezentarea amplasamentului si relatiei cu acesta;

		 - Prezentarea unor criterii tehnice de realizare a bronzului (calitatea, materialul, modalitatea de turnare, grosimile stratului turnat, texturi, 
finisaje, etc);		

* Plan de situatie cu  pozitionarea propusa, sc.1:500 (pentru fiecare din  cele 5 statui);	

* Simulare foto cu statuia  pe amplasament;

 Macheta din ipsos pentru fiecare statuie ofertata, la scara 1:1. inscriptionata cu un cod de identificare personalizat altul decat codul 
personalizat al concurentului, format din 7 caractere obligatoriu format din cifre si litere complet diferite, alese în mod aleatoriu, 
neconsecutiv. Codul de identificare de pe macheta/machete trebuie sa aiba corespondent cu oferta/ofertele tehnice si financiare (Ex: pentru 
statuia nr. 1 codul de identificare de pe macheta, respectiv AS24XD7, sa fie identic cu cel de pe oferta tehnica pentru statuia nr.1, respectiv 
cu cel de pe oferta financiara pentru statuia nr.1).

 Depunerea machetei/machetelor  va fi facuta intr-un ambalaj unic pentru fiecare statuie ofertata, pe care se va inscriptiona codul de 
identificare stabilit, acoperit cu hartie neagra de 5x3cm, lipita pe contur.

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare

Orice operator economic care participa cu oferta, va trebui sa faca o prezentare a propunerii financiare tinand cont de urmatoarele cerinte si 
prin completarea urmatoarelor formulare:

1.Formularul de oferta (Formular nr. 24 din sectiunea Formulare), pentru fiecare statuie in parte;

2.Centralizator de  pret (Formular nr. 25 din sectiunea Formulare), pentru fiecare statuie in parte;

 Pretul pentru fiecare statuie va contine: 

- costul de realizare ;

-dreptul de autor 

- costul de montaj;

-costul de transport;  

- alte costuri aferente

3. Pretul va fi exprimat in lei 

4, Propunerea finaciara se va realiza pentru fiecare statuie în parte pe care se va aplica un cod de identificare personalizat al concurentului 
precum si un cod personalizat al statuii, în dreapta sus, intr-un dreptunghi acoperit cu hartie neagra de 5x3 cm,lipita pe contur pe ambele 
fete.

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei

Ofertele se vor prezenta într-un singur plic, închis pe care va fi inscris codul de identificare personalizat al concurentului si titlul concursului:  
“ Achizitie si montare statui (5 buc) în cadrul proiectului “Amenajare si revitalizare Centru Istoric al Municipiului Craiova”, care va contine:

-  Plicul nr. 1 - Documentele de calificare se vor introduce într-un plic perfect opac si închis corespunzator, format A4, iar pe plic va fi inscris 
codul de identificare personalizat al concurentului, de data aceasta neacoperit, cu mentiunea DOCUMENTE DE CALIFICARE.

- Plicul nr. 2  - va contine propunerile tehnice  pentru fiecare statuie ofertata (fiecare in câte un plic, pe care  va fi inscris un cod de 
identificare personalizat pentru fiecare statuie). De asemenea plicul nr.2 va avea un cod de identificare  neacoperit al concurentului, cu 
mentiunea SOLUTII PROPUSE.           

 -  Plicul nr. 3 - va contine propunerile financiare pentru fiecare statuie ofertata(fiecare în câte un plic pe care  va fi  inscris un cod de 
identificare personalizat pentru fiecare statuie). De asemenea plicul nr.3 va avea un cod de identificare al concurentului, neacoperit, cu 
mentiunea PROPUNERI FINANCIARE.

Codurile de identificare a propunerilor  financiare pentru fiecare statuie în parte trebuie sa aiba corespondent cu propunerile tehnice ale 
fiecarei statui. 

- Plicul exterior va avea inscris codul de identificare al concurentului, denumirea concursului si va fi marcat cu adresa autoritatii contractante 
si inscriptia: „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE ............, ora .............’’. Data si ora vor fi cele publicate in SEAP dupa verificarea 
si acceptarea documentatiei.

Va fi depusa macheta din ipsos pentru fiecare statuie ofertata, la scara 1:1. ambalata si inscriptionata cu un cod de identificare personalizat, 
altul decât codul personalizat al concurentului, format din 7 caractere obligatoriu format din cifre si litere complet diferite, alese în mod 
aleatoriu, neconsecutiv acoperit cu hartie neagra de 5x3cm, lipita pe contur. Codul de identificare de pe machete trebuie sa aiba 
corespondent cu ofertele tehnice si financiare ale fiecarei statui ofertate.

Se vor prezenta la vedere, urmatoarele:

a)  Scrisoarea de înaintare - se va completa  Anexa  45  din Sectiunea Formulare;

b) Garantia de participare, în cuantum, forma si avand perioada de valabilitate solicitata prin documentatia de atribuire.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
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VI.2) ALTE INFORMATII
Statuile situate pe primele 5 locuri in clasamentul întocmit vor fi declararte castigatoare. In cazul in care se constata ca pentru statuile clasate 
pe locurile 1-5 sunt si statuile cu punctaje egale, juriul va selecta primele 5 statui în ordinea descrescatoare a punctajului obtinut. In situatia în 
care vor exista punctaje egale pentru ultimele statui selectate se va alege statuia care prezinta pretul cel mai mic.

Câstigatorul/castigatorii concursului va/vor  fi invitat(i) de catre  promotor la negociere în vederea încheierea contractului/contractelor, fara alta 
procedura prealabila, conform art.122 lit.h, din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, în limita fondurilor aprobate. 

In cazul in care promotorul nu incheie contractul cu castigatorul/castigatorii, ale caror statui sau situat pe primele 5 locuri, din motive care nu îi 
sunt imputabile, acesta  are dreptul sa invite la procedura de achizitie concurentul/concurentii ale caror statui s-au clasat pe urmatoarele locuri 
în ordine descrescatoare.

Se va/vor transmite invitatii de participare la procedura de negociere de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare doar 
concurentului /concurentilor desemnat(i) castigator(i) al concursului de solutii pentru primele 5 locuri .

VI.1) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI 
COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Da

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiectului „Amenajare si revitalizare Centru Istoric al Municipiului Craiova”, cod SMIS 
38624, depus in cadrul Programului Operational Regional 2007 – 2013, Axa prioritara 1 „Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor–poli urbani 
de crestere”, Domeniul de interventie1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbana”, Subdomeniul  ”Poli de crestere”

Tipul de finantare: Program / Proiect

Program / Proiect: Programul Operational pentru Pescuit - POP


