
Concurs de solutii peisagistice  "Amenajare Parc
Recreațional”

Anunt de concurs de solutii
 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
Municipiul Galati 
Cod de identificare fiscala: 3814810; Adresa: Strada: Domnească, nr. 54; Localitatea: Galati; Cod NUTS: RO224 Galati; Cod postal: 800008;
Tara: Romania; Persoana de contact: Liliana Tanasov; Telefon: +40 236307720; Fax: +40 236307796; E-mail: licitatii@primariagalati.ro;
Adresa internet: (URL) www.primariagalati.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro; 

 
I.2) Achizitie comuna
Contractul implica o achizitie comuna: Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu

 
I.3) Comunicare
Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit la: (URL) https://sicap-prod.e-
licitatie.ro/pub/notices/dc-notice/v2/view/100001680
Informatii suplimentare pot fi obtinute de la: 
adresa mentionata mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse: 
adresa mentionata mai sus

 
I.4) Tipul autoritii contractante
Autoritate regionala sau locala

 
I.5) Activitate principala
Servicii generale ale administratiilor publice

 

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu
Concurs de solutii peisagistice  "Amenajare Parc Recreațional”
Numar referinta: 3814810201980

 
II.1.2) Cod CPV principal
71400000-2 Servicii de urbanism si de arhitectura peisagistica (Rev.2)

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: -
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Concurs de solutii peisagistice  "Amenajare Parc Recreațional”. Prin concursul de soluții se propune realizarea unor modele de
parcuri recreative în intravilanul municipiului Galați în diferite zone rezidențiale care să conducă la creșterea nivelului vieții și a
calității mediului.
Număr zile  până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a propunerilor urbanistice: 25 (20 ianuarie)
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a - 22-  a ( 23 ianuarie) zi înainte de
data limită stabilita pentru depunerea propunerilor urbanistice.

 
II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
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Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

 

Sectiunea III: Informatii juridice, economice, financiare si tehnice
III.1) Conditii de participare

 
III.1.10) Criterii de selectie a participantilor
-

 
III.2) Conditii referitoare la contract

 
III.2.1) Informatii privind o anumita profesie
Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii: Nu
Precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile: -

 

Sectiunea IV: Procedura
 

IV.1) Descriere
 

IV.1.2) Tipul concursului
Concurs de solutii deschis

 
IV.1.7) Numele participantilor deja selectati

 
IV.1.9) Criterii de evaluare a proiectelor:
Solutiile vor fi evaluate prin atribuirea unui punctaj maxim de 100 puncte, stabilite astfel:
Originalitate = 25 puncte
Armonizarea cu specificul zonei = 25 puncte
Soluții urbanistice = 25 puncte
Încadrarea în temă = 25 puncte

 
IV.2) Informatii administrative

 
IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data si ora locala: 14.02.2020 14:00

 
IV.2.3) Data estimata a expedierii invitatiilor de prezentare a ofertelor sau de participare catre candidatii
selectati
-

 
IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Romana

 
IV.3) Recompense si juriu

 
IV.3.1) Informatii privind premiul (premiile)
Se vor acorda unul sau mai multe premii: Da
Numarul si valoarea premiului (premiilor) care urmeaza sa fie acordat(e): 
- premiul unic : 10.000,00 lei
- mențiuni :  2 x  5.000,00 lei

 
IV.3.2) Detalii privind partile catre toti participantii: 
Premiile vor fi achitate concurentilor câștigători la o data stabilită ulterior, in contul comunicat in scris de acestia. Termenul de
comunicare este de 10 zile lucratoare de la publicarea rezultatelor finale. Premiile vor fi supuse prevederilor legale aplicabile in
Romania.
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IV.3.3) Contracte subsecvente
Eventualul contract de servicii rezultat in urma concursului va fi atribuit castigatorului sau castigatorilor concursului: Nu

 
IV.3.4) Decizia juriului
Decizia juriului este obligatorie pentru autoritatea/entitatea contractanta: Da

 
IV.3.5) Numele membrilor juriului selectati:
Presedinte: Arhitect Sef  - dr. Arh. Dragos Horia Buhociu , Institutia Arhitect Sef, Membru: Director - Vergiliu-Sorin Vals, Direcția
Servicii Comunitare de Utilități Publice, Membru: Lect. Univ. Dr. Liviu-Adrian Sandu - Universitatea Dunarea de Jos Galati, Membru:
Conf. Dr. Arh. Cristina Enache - Univ.de Arh.și Urbanism „Ion Mincu”, Membru: Geru Marius - Fundatia Comunitara Galati, Membru
supleant:  Consilier  -  Valentina Chiric, Primăria Municipiului Galați, Membru supleant: Conf.dr.arh. Mihaela Hărmănescu - Univ.de
Arh.și Urbanism „Ion Mincu”

 

Sectiunea VI: Informatii complementare
 

VI.3) Informatii suplimentare
              1,Datele limita de primire a solicitarilor de clarificari sau a intrebarilor , precum si datele limita de transmitere a raspunsurilor sunt
stabilite in fisa de date. Orice concurent interesat are dreptul de a solicita in scris clarificari privind documentatia de concurs. Solicitarile
sau intrebarile se pot transmite numai in scris, pe adresa de e-mail : licitatii@primariagalati.ro. Concurentul are obligatia de a respecta
data limita stabilită în fișa de date și de a se asigura  că solicitările de clarificări sau întrebările au fost primite la secretariatul concursului.
Autoritatea contractanta prin secretariatul concursului  va posta raspunsurile la solicitarile de clarificari sau la intrebari pe pagina www.e-
licitatie.ro în cadrul anunțului de concurs in sectiunea ,,Clarificari” și pe site-ul Primariei Municipiului Galati atasat anuntului de concurs, în
mod clar, complet și fără ambiguități, respectând data stabilită în fișa de date  și luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celor  care
au solicitat clarificările respective. Răspunsurile la solicitările de clarificări sau întrebări pot detalia unele prevederi ale documentației de
concurs și devin parte integrantă a documentației de concurs.
2.Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire încarcate în SEAP, este necesar ca operatorii economici sa detina/instaleze pe statia de
lucru, aplicatia care permite verificarea semnaturii electronice si vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile
furnizorilor de semnatura electronica). Pentru deschiderea fisierelor postate in SEAP cu semnatura electronica, utilizati programul shell
SAFE Verify - Utilitar gratuit cu care se poate verifica semnatura electronica si permite vizualizarea documentelor semnate electronic.

 
VI.4) Proceduri de contestare

 
VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitatea: Bucuresti; Cod postal: 030084; Tara: Romania; Telefon: +40 213104641; Fax:
+40 213104642 / +40 218900745; E-mail: office@cnsc.ro; Adresa internet: (URL) http://www.cnsc.ro; 

 
VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere
-

 
VI.4.3) Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: 
Conform prevederilor Legii nr. 101/2016.

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
Serviciul Achizitii Publice 
Adresa: Str. Domneasca nr. 54; Localitatea: Galati; Cod postal: 800008; Tara: Romania; Telefon: +40 236307720; Fax: +40 236307796;
E-mail: licitatii@primariagalati.ro; Adresa internet: (URL) www.primariagalati.ro; 

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.12.2019
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