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                  ________ 
 Nr. 4749/06.06.2022 
 

ANUNȚ 
Proiectare+Execuţie Reţea electrică în parc 

 

Autoritatea contractantă Administraţia Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploieşti, 
vă invită să depuneţi oferte în vederea încheierii unui contract având ca obiect 
Proiectare+Execuţie Reţea electrică în parc. 

Detalierea achiziției publice:  
Locul de executare – ADMINISTRAŢIA PARCULUI MEMORIAL „CONSTANTIN 

STERE” PLOIEŞTI – com Bucov, Str. Dacia  
Date de contact: APMCS PLOIEŞTI, com. Bucov, Str. Dacia, nr. 11, cod postal 

107110, tel/fax: 0244275972, email: parcbucovzoo@yahoo.com, 
apmcsachizitii@yahoo.com, www.zooploiesti.ro. 

Durata: Proiectare - 30 zile calendaristice de la semnarea contractului de ambele părţi 
 Execuţie – 60 zile calendaristice de la data ordinului de începere. 
Cod CPV 45310000-3  
Valoare estimată fără TVA – 420168 lei 
Garanţie – 24 luni 
Ajustare preţ contract: Preţul contractului se poate ajusta numai in cazul in care au loc 

modificări legislative sau au fost emise de către autorităţile locale acte administrative care au 
ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale al căror 
efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul 
contractului. 

Garanţie de participare – nu este cazul. 
Garanţie de bună execuţie – 5% din valoarea contractului de achiziţie publică.  
Garanţia de bună execuţie se eliberează în condiţiile legii. 
Serviciile și lucrările solicitate constau în realizarea următoarelor activități:  
1) Servicii de proiectare faza proiect tehnic si detalii de executie conform HG 

907/2016 și anume, prestatorul va elabora în 4 exemplare originale în format  pe hârtie, piese 
scrise (memorii tehnice, stabilirea categoriei de importanță a obiectivului, grafic de prestare a 
lucrărilor, liste de cantități de lucrări, caiete de sarcini, etc.), piese desenate (plan de situație 
realizat pe baza ridicărilor topografice, profil longitudinal, profiluri transversale, detalii de 
execuție, etc.) și 1 (unul)  exemplar original în format electronic;  

2) Asistența tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor;  
3) Documentație de avize conform certificatului de urbanism și documentații DTAC în 

2 exemplare originale și 1 (unul)  exemplar în format electronic;  
4) Lucrări de execuție.  
Criteriul de atribuire – Cel mai bun raport calitate preţ 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI 
ADMINISTRAŢIA PARCULUI MEMORIAL  
CONSTANTIN STERE PLOIEŞTI 
 
Com. Bucov, str. Dacia, nr. 11 
Tel./Fax: 0244 / 275.972 
Email: parcbucovzoo@yahoo.com 
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În urma comparării punctajelor ofertelor admisibile, comisia de evaluare va alcătui un 
clasament, urmând ca oferta câștigătoare să fie declarată cea situată pe primul loc, care a 
obtinut cel mai mare punctaj in urma aplicării criteriului de atribuire “cel mai bun raport 
calitate – pret”.  

 
 
Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul : 
1. Pretul ofertei  :  40.00%   -    40.00pct. 
Descriere: Componenta financiară Pof(n) 
Algoritm de calcul:  
1.1 Oferta admisibilă cu cel mai mic pret primeste punctajul maxim alocat - 40 puncte. 
1.2 Pentru altă ofertă admisibilă decat cea cu pretul cel mai mic, punctajul se 

calculează astfel: Pof. ( n ) = ( Pret min. / Pret of. ( n ) ) x 40 p 
2.  Experienta profesională a echipei de proiect :  60.00%    -    60.00pct. 
Descriere: Componenta tehnica Pex(n) 
Algoritm de calcul:  
2.1 Participarea in echipa de proiect propusă pentru elaborarea documentatiilor, a unui 

coordonator de proiect cu experientă in proiecte similare – maxim 20 puncte, acordate astfel: 
a) pentru experienta constând în implicarea în 1 – 2 proiecte a persoanei propuse se 

acordă ¼ din punctajul maxim alocat expertului respectiv – 5 puncte;  
b) pentru experienta constând în implicarea în 3 – 5 proiecte a persoanei propuse se 

acordă ½ din punctajul maxim alocat expertului respectiv – 10 puncte; 
c) pentru experienta constând în implicarea în peste 5 proiecte a persoanei propuse se 

acordă punctajul maxim alocat expertului respectiv – 20 puncte. 
2.2 Participarea in echipa de proiect propusă pentru elaborarea documentatiilor, a unui 

inginer specialitatea constructii civile si industriale, cu experienta în proiecte similare – 
maxim 20 puncte, acordate astfel: 

a) pentru experienta constând în implicarea în 1 – 2 proiecte a persoanei propuse se 
acordă ¼ din punctajul maxim alocat expertului respectiv – 5 puncte;  

b) pentru experienta constând în implicarea în 3 – 5 proiecte a persoanei propuse se 
acordă ½ din punctajul maxim alocat expertului respectiv – 10 puncte; 

c) pentru experienta constând în implicarea în peste 5 proiecte a persoanei propuse se 
acordă punctajul maxim alocat expertului respectiv – 20 puncte. 

2.3 Participarea in echipa de proiect propusă pentru elaborarea documentatiilor, a unui 
inginer topograf cu experientă în elaborare de studii topografice in cadrul unor proiecte 
similare – maxim 20 puncte, acordate astfel: 

a) pentru experienta constând în implicarea în 1 – 2 proiecte a persoanei propuse se 
acordă ¼ din punctajul maxim alocat expertului respectiv – 5 puncte;  

b) pentru experienta constând în implicarea în 3 – 5 proiecte a persoanei propuse se 
acordă ½ din punctajul maxim alocat expertului respectiv – 10 puncte; 

c) pentru experienta constând în implicarea în peste 5 proiecte a persoanei propuse se 
acordă punctajul maxim alocat expertului respectiv – 20 puncte. 

Pex(n) = Pex 2.1(n) + Pex 2.2(n) + Pex 2.3(n) 
Este declarată castigătoare oferta care indeplineste cel mai mare punctaj in urma 

aplicării criteriului de atribuire “cel mai bun raport calitate – pret”.  
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Nota: Pentru demonstrarea experientei profesionale a echipei de proiect se vor depune 
de către ofertant documente suport (CV-uri, recomandări sau orice alte documente 
echivalente si diploma de studii).  

Prin proiect similar se intelege orice proiect care a avut ca obiect elaborarea de DALI 
si/sau studii de fezabilitate si/sau proiecte tehnice pentru lucrări de construire si/sau 
modernizare si/sau reabilitare si/sau consolidare de clădiri.  

Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului  
Având în vedere nivelul de specializare al personalului implicat în derularea 

contractului și specificitatea contractului de servicii de proiectare, precum și importanța 
serviciilor de proiectare pentru realizarea ulterioară a obiectivului de investiții este necesară 
nominalizarea personalului responsabil cu serviciile de proiectare din cadrul contractului.  

Conform Legii nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în construcţii cu 
modificările și completările ulterioare, responsabilitatea persoanelor care elaborează 
proiectul sau părți din proiect se întinde pe toată durata execuției lucrărilor, după predarea 
documentațiilor tehnice care fac obiectul contractului.  

 
Ofertele depuse vor fi însoţie obligatoriu de următoarele documente (valabile la 

data depunerii): 
− Propunere tehnică din care să reiasă că ofertantul deţine capacitatea tehnică 

pentru îndeplinirea contractului, conform prezentului anunţ de participare. Propunerea 
tehnică va fi însoţită de o descriere a operaţiunilor ce vor fi executate în cadrul 
contractului. 

− Certificat de atestare fiscală emisă de DGFP  
− Certificat de atestare fiscală emis de organele fiscale locale. 
− Certificat de înmatriculare societate. 
− Forma de inregistrare în condiţiile legii din care să reiasă că ofertantul este legal 

constituit, că nu se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii, precum şi faptul 
că are capacitatea profesională de a îndeplini obiectul contractului de prestări servicii. 

În situaţia în care ofertantul se află în insolvenţă/reorganizare, acesta depunde 
documente doveditoare că se regăseşte în faza de observaţie și a adoptat măsurile necesare 
pentru a întocmi un plan de reorganizare fezabil, ce permite continuarea, de o manieră 
sustenabilă, a activității curente, fie este în cadrul fazei de reorganizare judiciară și respectă 
integral graficul de implementare a planului de reorganizare aprobat de instanță. Oferta se va 
publica în catalogul SICAP. 

Este obligatorie vizitarea amplasamentului pana la data limita de depunere a ofertelor.  
Oferta financiară şi documentele solicitate în prezentul anunţ se vor depune într-un plic 

sigilat însoţit de o scrisoare de înaintare, marcat Ofertă Proiectare+Execuţie Reţea electrică 
în parc. 

Depunerea ofertelor se face până la data de 10.06.2022 ora 10.00 
Relaţii la telefon 0244.275.972, Biroul Achizitii. 
 

DIRECTOR, 


