GUVERNUL ROMANIEI
MlNlSTERUL COMUNlCATllLOR SI SOCIETATII INFORMATIONALE

ANUNT DE PARTICIPARE
la procedura de atribuire a contractului
,, Servicii de elaborare a unui proiect tehnic pentru refacerea fafadei
imobilului din str. Italiana nr. 22"

DATA SI ORA LIMITA STABILITE PENTRU DEPUNEREA
OFERTELOR: 14.10.201 1, ora 12:OO
ADRESA LA CARE SE TRANSMIT OFERTELE: ofertele se vor depune
in plic inchis la registratura Ministerului Comunicafiilor qi Societiitii
Informafionale, bulevardul Libertgfii nr. 14, sector 5, Bucureqti, cod 050706
- In atenfia dnei director general adjunct Raluca Voicu, Direcfia Generalii
Economic5 Achizifii Publice si AdministrativB.
Pe plic se va mentiona ,, Servicii de elaborare a unui proiect tehnic
pentru refacerea fafadei imobilului din str. Italian5 nr. 22"
LIMBA DE REDACTARE : rorniing
PROCEDURA: achizitie direct5
ADRESA DESCHIDERII OFERTELOR: Ministerul Comunicafiilor si
Societafii Inforrnafionale, bulevardul Libertiifii nr. 14, sector 5, Bucureqti,
cod 050706
PREZENTAREA OFERTEI :
Ofertg tehnicg va fi elaboratii conform condifiilor specificate in "Cerinte
tehnice pentru achizitia de Servicii de elaborare a unui proiect tehnic
pentru refacerea fatadei imobilului din str. Italian5 nr. 22"-anexatii.
Oferta financiarii va prezenta prep1 aferent elaborgrii proiectului tehnic
pentru refacerea fafadei imobilului din str. Italiana nr. 22 (cu si fir5 tva) si
termenul maxim de realizare ~i predare.

DOCUMENTE SOLICITATE:
- Cerere de participare la procedur5;
- Imputernicire insofit5 de o copie a actului de identitate a1 persoanei
imputernicite - certificati pentru conformitatea cu originalul;
- Certificat de inregistrare - 'in copie;
- Declarafie privind ne'lncadrarea 'ln prevederile art. 180 din OUG 3412006
cu modificirile ~i complet5rile ulterioare;
- Declaratie privind nehcadrarea 'ln prevederile art. 181 din OUG 3412006
cu modificgrile .yi completirile ulterioare;
- Certificat de atestare fiscal;
-Prezentarea experienIei in domeniul proiectiirii in constructii.
-Copii certificate cu originalul ale certificatelor/atestatelor/autoriza~iilorale
proiectantului, verificatorului atestat si ale expertului tehnic atestat.
Criteriul de atribuire ales este preful cel mai mic.

Secretar General
Adrian KALAPIS

Intocmit,
Director General Adjunct
Raluca Voicu
Directia General5 Economic5,
Achizitii Publice si Administrativa

CERTNTE TEHNICE PENTRU ACHIZITIA DE SERVICII DE
ELABORARE A UNUI PROIECT ETHNIC PENTRU REFACEREA
FATADEI IMOBILULUI DIN STR. ITALIANA NR. 22

Avand Tn vedere masurile impuse Tn procesul verbal a1 Inspectoratului de
Stat in Construcfii (anexat) cat si cele prezentate In raportul de expertiza cu
nr. 51542310 1.07.20 11 (anexat) este necesar5 elaborarea unui proiect tehnic
verificat de un verificator de proiecte atestat si avizat de expertul tehnic
atestat.
Elementele de tern5 pentru proiectantul care va fi ales s5 stabileasca solutiile
si detaliile viitoarei fafade sunt:
Se va proiecta o fafada cu elemente stabile, care s5 rgspundg
regulamentului urbanistic din zon5, s3 r5spund5 exigentelor de
siguranfg Tn exploatare si s5 corespund5 unei cladiri administrative de
volumetria celei vizate;
Se va proiecta o variant5 de fatad5 care s5 inglobeze elementele
stabile ale placajului actual;
Se va proiecta o variant3 de fafada In care s5 se utilizeze granit
repozitionat cu o tehnologie adecvata;
Se va proiecta o variant5 de fafad5 ieftin5, cu praf de piatr5, far5
placaj de granit;
Se vor proiecta solutii pentru refacerea pardoselilor teraselor ~i
balcoanelor si Tnlocuirea gresiei;
Se va face un audit energetic pentru a stabili eventualele solufii de
terrnoizolare Tn vederea reducerii globale a emisiei de C02.
Solufia de fixare Tn cazul placajelor va trebui sa fie verificatg ~i din punct de
vedere a1 exigentei A, rezistenfei si stabilitafii.
Proiectul tehnic va verificat si avizat de un verificator de proiect atestat
si avizat de de expertul tehnic atestat.
In proiectul tehnic, proiectantul va preciza documentele necesare
obtinerii autorizatiei de constructie conform prevederilor legale in
vigoare.
Proiectul tehnic va fi elaborat ~i avizat in conformitate cu prevederile
legale si normele/normativele tehnice in vigoare.
Proiectantul (qi ulterior constructorul) trebuie sa aibii experienfa
verificabil5 in proiectarea unor cladiri.

Valoarea estimativi a achizitiei de servicii de elaborare a unui proiect
tehnic pentru refacerea fatadei imobilului din str. Italiana nr. 22:
5000 euro cu TVA.

