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ANUNT DE PARTIClPARE
la procedura de atribuire a contractului
,, Servicii de elaborare a unui proiect tehnic pentru refacerea fagadei
imobilului din str. Italiana n r. 22 "
DATA SI ORA LIMITA STABILITE PENTRU DEPLTNEREA
OFERTELOR: 06.10.20 11, ora 1 1:00
ADRESA LA CARE SE TRANSMIT OFBRTELE: ofertele se vor deptlne
in plic inch is la registratura Ministerului Comunicat iilor ~i Societiitij
Inforrnationale, bulevardul Llibert5fii nr. 14, sector 5 , Bucure~ti,cod 050706
- in ater~tiadnei director general adjunct Raluca Voicu, Directia General5
Economici Achizifii Publice si Administrativa.
Pc plic se va rnentiona ,, Servicii de elaborare a unui proiect tehnic
pentru refacerea fatadei imobilului din str. Ttalisni nr. 22"
LIMBA DE REDACTARE : romsnli
PROCEDURA:achizitie directg
A DRESA DESCHTDE,RIl OFERTELOR: Ministtrul Comunicafiilor si
Societati i Informationale, bulevardul Li hertz[ i i nr. 14, sector 5, Bucuregti,
cod 050706

PREZENTAREA OFERTEI :
Oferti tehnic5 va fi elaboratg conforn~conditi ilor specificate in "Cerinte
tehnice pentru achizitia de Servicii de elaborare a unui proiect tehnic
pentru refacerea fatadei imobilului din str. Italian5 nr. 22"-anexatg.
Oferta financinr8 va prezenta prep1 aferent elaborarii proiectului tehnic
yerltru refacerea fatadei imobilului din str. Italiana nr. 22 (cu ~i Erg tva) si
termenul maxim de realizare $j predare.

UOCUMENTE SOLICITATE:
- Cerere de participare la procedurg;
- lmputernicire insotit5 de o copie a actului de identitate a1 persoarlei
imputernicite - certificatg pentn! confomlitatea cu originalul;
- Certi ficat de inregistrare - in copie;
- Declaratie privind ne'incadrarea i n prevederile art. 180 din OUG 34/2006
cu rnodificiirile ~i complet5rile ulterioare;
- Declaratie privind ne'incadrarea in prevederile art. 18 1 din OUG 34/2006
cu modificarile 5i complzt2rile ulterioare:
- Certificat de atestare fiscal;
-Prezet~tareaexperientei in domeniul proiectarii in constructii.
-Copii certificate cu originalul ale czrtificatelor/atestatslor/autorizafiilorale
proiectantului, verificatorului atestat ~i ale expertului tehnic atestat.
Criteriul de atribuire ales este pretul cel mai mic.

Secretar General

Adrian KALAPIS

Intocmit,
Director General Adjunct
Raluca Voicu
Directi a Generala Economic3,
Achizitii Publice si Administrativj

CERlNTE TEHNICE PENTRU ACHIZITIA DE SERVIClI DE
ELABORARE A UNUI PROIECT ETHNIC PENTRU REFACEREA
FATAUEI 1MOBILULUI DIN STR. ITALIANA NR. 22
Avand i n vedere masurile impuse in procesul verbaI nl Inspectoratului de
Stat in Construclii jansxat) cat si cele prezentate in raportul de expertiza cu
nr. 51442310 1.07.2011 (anexat) este necesari elaborarea unui proiect tehnic
verificat de un verificator de proiecte atestat si avizat de expertul tehnic
atestat.
Elementele de tern2 pentru proiectantul care va fi ales sa stabileasca solutiile
si detaliile viitoarei falade sunt:
Se va proiecta o fatada cu elenlente stabile, care sii riispundg
regulan~entului urban istic din zoni. s3 r5spundZi exigentelor de
siguranfg ?n sxploatare si s5 corespunda unei cladiri administrative de
volun~etriacelei vizate;
Se va proiecta o variant& de fatad5 care s5 inglobeze elernentele
stabile aIe placajului actual;
r Se va proiecta o variantii de fatada in care s2 se utilizeze granit
rtlpozitionat cu o tehnologie adecvata;
Se va proiecta o varianti de fatada ieftinh, cu praf de piatri, f n r i
placaj de granit;
Se vor proiecta solutji pentru refacerea pardoselilor teraselor ~i
balcoanel or si in locuirea gresi ei;
Se va face un audit energetic pentru a stabili eventualele solujii de
termoizolare in vederea reducerii globale a e~nisieide C02.
Solutia de fixare i*n cazul placajelor va trebui sa fie veriiicat,? gi din punct dc
vedere a1 ex igentei A, rezistentei si stabilitatii.
Proiectul tehnic va verificat ~iavizat de un verificator de proiect atestat
si avizat de de expertui tehnic atestat.
In proiectul tehnic, proiectantul va preciza docunlentele necesare
obtinerii autorizatiei de constructie conform prevederilor legale in
vigoa re.
Proiectul tehnic va fi elaborat ~i avizat in conformitate cu prevederile
legale si normelelnormativele tehnice in vigoare.
Proiectantul (gi ulterior const ri~ctorul)tre buie sa aibsl experienta
verificabilii i n proiectarea unor cladiri.

Valoarea estimativii a achizifiei de senricii de eiaborare a unui project
tehnic pentru refacerea fatadei irnobilului din str. Italiana nr. 22:
5000 euro cu TVA.

