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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: Serviciul 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

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) DESCRIERE

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

„Concurs de solutii privind reamenajarea fântânii muzicale”

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

Servicii

12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura 
peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica

Locul principal de prestare: Municipiul Craiova

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

Concursul de solutii are ca scop selectarea celei mai reprezentative propuneri vizând posibilitatea de reamenajare a ”Fântânii muzicale”, 
reconsiderarea acesteia din punc de vedere al realizarii, aspectului si functiilor, posibilitatea reconsiderarii zonei aferente din punct de 
vedere urbanistic.

Concursul de solutii este organizat ca o procedura independenta de atribuire a unui  premiu/suma care urmeaza a fi acordata concurentului 
câstigator, conform art. 30 lit. a) din OUG nr.34/2006.

71220000-6 Servicii de proiectare arhitecturala (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: 23,000.00 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

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: 

- 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;

- 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, Miereanu Gabriela - Arhitect Sef, Cretu Cristina Madalina, Ungureanu Elena, Chesoiu 
Vasile, Dole Teodora, Bica Ileana, Nicolita Podeanu, Pârvulescu Ionut Cosmin, Delia Ciuca, Tiganas Dragos Serban Ion, Polizu Bogdana.

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, Miereanu Gabriela - Arhitect Sef, Cretu Cristina Madalina, Ungureanu Elena, Chesoiu 
Vasile, Dole Teodora, Bica Ileana, Nicolita Podeanu, Pârvulescu Ionut Cosmin, Delia Ciuca, Tiganas Dragos Serban Ion, Polizu Bogdana. 

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 . 

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

Cuantumul garantiei de participare: 400 lei. Perioada de valab: cel putin egala cu per. min. de valab. a ofertei, resp. 120 zile de la data limita 
de depunere a ofertelor. 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). Se accepta si posibilitatea 
depunerii la casierie a sumei in numerar. 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.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

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;

Legislatia aplicabila se regaseste pe site-ul 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

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.), daca este cazul;



2. Pentru persoane juridice /fizice:

a) 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”. Ofertantul isi va asuma raspunderea ca informatiile cuprinse in aceste documente sunt reale/valabile la data limita de depunere a 
ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului.

 

b) 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, însotite de o traducere autorizata a acestora în limba romana. 
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în domeniile de activitate înscrise în documentele prezentate. Ofertantul isi va asuma 
raspunderea ca informatiile cuprinse in aceste documente sunt reale/valabile la data limita de depunere a ofertelor.

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

Algoritm de calcul: 2.1 Proportii adecvate pentru ansamblul propus, constituit din fântâna arteziana si 
amenajarile aferente acesteia– maximum 10 puncte. Punctajul se va acorda în functie de modalitatea 
de integrare a obiectului propus – fântâna arteziana -  respectiv amenajarile aferente (circulatii, 
gradene, locuri de odihana, etc.), din punct de vedere al proportiilor, în situl în care se amplaseaza.

2.2. Identificarea elementelor naturale, artistice si arhitecturale benefice existente în zona si integrarea 
ansamblului propus cu acestea – maximum 10 puncte. Punctajul se va acorda în functie de modul în 
care propunerea are în vedere pastrarea si integrarea cu amenajarea propusa a elementelor naturale 
existente (arbori, arbusti, etc),  raportarea obiectului propus la fondul construit existent si la celelalte 
amenajari peisagistice si urbanistice existente în vecinatatea amplasamentului studiat, toate elementele 
valoroase identificate, impreuna cu cele propuse, trebuind sa se sustina reciproc din punct de vedere 
functional si imagistic.

Descriere: “Modul de integrare urbanistic în sit”

3 “Fiabilitatea din punct de 
vedere al realizarii”

20.00%

Algoritm de calcul: 3.1 Precizarea unor tehnologii realiste de realizare a fântânii propuse – maximum 10 
puncte. Punctajul se va acorda în functie de modul în care, din documentatie, rezulta posibilitatea de 
realizare tehnica a obiectului propus.

3.2. Alegerea unor materiale de constructie adecvate din punct de vedere al rezistentei si durabilitatii în 
timp atât pentru fântâna cât si pentru restul amenajarilor aferente acesteia – maximum 10 puncte; 
Punctajul se va acorda în functie de calitatile materialelor de constructie propuse prin documentatie. Se 
vor avea în vedere materiale de constructie de calitate superioara, cu o buna comportare în timp .

Descriere: “Fiabilitatea din punct de vedere al realizarii”

Descriere: 1. Calitati tehnice si artistice ale fântânii

1 Calitati tehnice si artistice 
ale fântânii

60.00%

2 “Modul de integrare 
urbanistic în sit”

20.00%

Algoritm de calcul: 1.1Propuneri de functionare ale fântânii vizând jocurile de apa, iluminatul direct si 
indirect al acesteia, eventual proiectii holografice, acompaniament muzical, diverse moduri de 
functionare, orice alte propuneri – maximum 20 de puncte;

1.2Calitatile artistice ale fântânii arteziene – maximum 20 de puncte;

1.3Coerenta reprezentarii grafice si a descrierii solutiei propuse prin memoriul tehnic – maximum 20 
puncte;

Criterii Pondere

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

IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
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IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

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

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)

120 zile

IV.3.8) Recompense si juriu

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

Da

IV.3.8.2) Detalii privind platile catre toti participantii

Numarul si valoarea primelor care urmeaza sa fie acordate

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

Nu

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

Da

IV.3.8.5) Numele membrilor juriului selectati

4. Tiganas Dragos Serban Ion - Presedinte - Ordinul Arhitectilor din Romania

5. Polizu Bogdana - Artitect urbanist – reprezentant Registrul Urbanistilor din 
Romania

3. Pîrvulescu Ionut Cosmin -Primaria Municipiului Craiova - Sef  Serviciu 
Imagine,

1. Miereanu Gabriela -Arhitect Sef - Primaria Municipiul Craiova

2. Ciuca Delia Claudi - Primaria Municipiului Craiovaa- Director ex. Directia 
Servicii Publice

Conform art. 30 lit. a) din OUG nr.34/2006, se va acorda un singur premiu concurentului câstigator, în valoare de 23000 lei, impozitat la 
sursa conf. Legii nr.571/2003.

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI

IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Documentatiile prezentate la concurs vor cuprinde solutia propusa de catre concurent (propunerea tehnica)sub protectia anonimatului, 
constituita din pise scrise cât si piese desenate. Anonimatul presupune ca documentele depuse de catre concurenti (piese scrise si piese 
desenate) sa aiba un cod de identificare personalizat al concurentului (7 caractere - obligatoriu format din cifre si litere complet diferite, alese 
aleatoriu, neconsecutiv) ce se va aplica pe fiecare fila a documentelor, în dreapta sus.

	Precizam faptul ca, documentele depuse de catre concurenti (piese scrise si piese desenate) nu trebuie sa contina datele de identificare ale 
acestora, respectiv: nume, sematura, stampila, etc..

	

	Documentatiile prezentate la concurs vor cuprinde piese scrise si desenate, dupa cum urmeaza:

	

	1. Piese scrise: 

	Memoriu tehnic descriptiv referitor atât la fântâna arteziana si caracteristicile tehnice si artistice ale acesteia, cât si la modul de organizare al 
spatiului aferent acesteia, la modul de integrare al ansablului fântânii arteziene în situl existent, la circulatii, integrarea cu zonele verzi si cu 
fondul construit existent.

	

	2.  Piese desenate:

 - Plan de încadrare si/sau plan de situatie cu proiectia în plan a elementului principal propus – fântâna - si amenajarile propuse pentru zona 
aferenta acesteia, la o scara adecvata (1:200, 1:500, 1:1000).

 - Sectiuni caracteristice la una din scarile 1:100, 1:500, 1:200.

 - Desfasurari ale fronturilor la una din scarile: 1:100, 1:500, 1:200.

 - Perspective, perspective axonometrice, simulari relevante pentru integrarea elementelor propuse în situl existent.

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare

-

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei

Oferta se va prezenta într-un singur plic închis, 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, neacoperit, cu mentiunea DOCUMENTE DE CALIFICARE.

- Plicul nr. 2 - Propunerea tehnica constituita din piese scrise si piese desenate, conform cap.IV din tema de concurs.  

- Plicul exterior va avea inscrisa, 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 în SEAP dupa verificarea si acceptarea documentatiei.

	Pe plicul exterior se vor aplica urmatoarele documente:

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

	b) Garantia de participare, în cuantumul, forma si având perioada de valabilitate solicitata prin documentatia de atribuire.
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SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.2) ALTE INFORMATII
In cazul in care se constata ca pe primul loc sunt clasate proiecte cu punctaje egale, juriul va selecta proiectul câstigator cu punctajul cel mai 
mare obtinut la criteriul de atribuire "Calitati tehnice si artistice ale fântânii".

Premiul de 23000 lei va fi impozitat la sursa, conform prevederilor art. 52 si art.53 din Codul Fiscal al Romaniei aprobat prin Legea nr. 
571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, care reprezinta venituri din drepturi de proprietate intelectuala.

Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire disponibila în SEAP, trebuie utilizata o aplicatie care permite deschiderea si verificarea oricarui 
tip de document semnat electronic, indiferent de furnizorul certificatului aplicatiei cu care au fost semnate documentele, în conditiile respectarii 
prevederilor Legii 455/2001 privind semnatura electronica. Spre informare, puteti consulta site-ul www.certsign.ro, sectiunea 
Noutati/14.11.2011 „Toate fisierele semnate electronic încarcate în SEAP pot fi deschise acum cu o singura aplicatie: shellSAFE Verify”.

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

Nu

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):

Tipul de finantare: Fonduri bugetare


