
Amenajare soclu și amplasare statuie Regina Maria,
Bulevardul 1 Decembrie 1918, Municipiul Deva

Anunt de concurs de solutii
 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
Municipiul Deva 
Cod de identificare fiscala: 4374393; Adresa: Strada: Unirii, nr. 4; Localitatea: Deva; Cod NUTS: RO423 Hunedoara; Cod postal: 330152;
Tara:  Romania;  Persoana  de  contact:  Carmazan  Georgiana;  Telefon:  +40  254218325;  Fax:  +40  254210072;  E-mail :
georgiana.carmazan@primariadeva.ro; Adresa internet: (URL) www.primariadeva.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://e-
licitatie.ro/pub/notices/dc-notice/v2/view/100003700
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
Amenajare soclu și amplasare statuie Regina Maria, Bulevardul 1 Decembrie 1918, Municipiul Deva
Numar referinta: 4374393202255

 
II.1.2) Cod CPV principal
92312230-2 Servicii prestate de sculptori (Rev.2)

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: -
Cod CPV suplimentar: 71220000-6 Servicii de proiectare arhitecturala (Rev.2)

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Concursul de soluții are ca obiectiv selectarea celei mai bune soluții privind realizarea monumentului Regina Maria.
Autoritatea Contractantă va încheia ulterior, un contract de servicii cu concurentul clasat pe locul I, în urma desfășurării unei
proceduri de negociere fără publicare prealabilă privind realizare (inclusiv soclu și postament), proiectare (inclusiv asistență tehnică
din partea proiectantului) și execuție lucrări de amplasare și iluminat arhitectural) monument de for public Regina Maria.

 
II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
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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: -
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:
Soluțiile vor fi evaluate prin atribuirea unui punctaj maxim de 100 de puncte, astfel:
-   construcția plastică a ansamblului sculptural arhitectural - 20 puncte;
-   valoarea culturală a soluției propuse cu cerințe de reper identitar - 20 puncte;
-   fidelitatea reproducerii artistice a personajului Ecaterina Teodoroiu - 20 puncte;
-   preț - 40 puncte.
Stabilirea ofertelor câștigătoare se va realiza prin aplicarea sistemului de evaluare a soluțiilor admisibile.
Punctajul final se va stabili după efectuarea mediei aritmetice a punctajelor finale acordate de către fiecare membru al juriului.
Oferta care nu întrunește minim 80 de puncte va fi declarată neconformă.
Termen maxim de realizare a obiectivului de investiție - 2 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor.

 
IV.2) Informatii administrative

 
IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data si ora locala: 17.10.2022 10:00

 
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): 
Numarul si valoarea premiului (premiilor) care urmeaza sa fie acordat(e):  Premiul I- atribuirea contractului de servicii  pentru
“Amenajare soclu și amplasare statuie Regina Maria, Bulevardul 1 Decembrie 1918, Municipiul Deva, prin procedura de negociere
fără publicarea prealabilă a unui anunţ de par

 
IV.3.2) Detalii privind partile catre toti participantii: 
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Premianții vor intra în posesia premiilor prin virament bancar.
 

IV.3.3) Contracte subsecvente
Eventualul contract de servicii rezultat in urma concursului va fi atribuit castigatorului sau castigatorilor concursului: Da

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

 
IV.3.5) Numele membrilor juriului selectati:
Nicolae Florin Oancea, Ionescu Doina Lucia, Rugescu Alexandru, Lazarut Raluca, Seu Ioan, Parva John, Pogocsan Ferdinand Zoltan

 

Sectiunea VI: Informatii complementare
 

VI.3) Informatii suplimentare
              Câștigătorul concursului de soluții se obligă să obțină avizul favorabil de la Comisia Națională a Monumentelor de For Public din
cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale, pentru soluția desemnată câștigătoare, înainte de demararea procedurii de negociere
fără publicare prealabilă.
Un concurent poate prezenta o singură soluție în concurs. Vor fi eliminați concurenții care prezintă două sau mai multe soluții. Oferta care
nu întrunește minim 80 de puncte va fi declarată neconformă.
Termen maxim de realizare a obiectivului de investiție - 2 luni de la emiterea ordinului de începere . Oferta va contine termenul de
realizare a obiectivului de investitie propus de ofertant. Ofertele care contin un termen de realizare mai mare de 2 luni vor fi declarate
neconforme.
Dacă doi sau mai mulți concurenți vor avea același punctaj, departajarea se va face în funcție de preț, fiind situat pe un loc superior
proiectul cu prețul cel mai scazut. Dacă și prețurile sunt egale, atunci se va face o nouă propunere financiară, ce va fi depusă la sediul
autorității contractante în plic sigilat în termenul stabilit de juriu.
Secretariatul concursului asigură păstrarea anonimatului. Soluțiile care nu respectă anonimatul vor fi excluse din jurizare.
Depunerea machetei ambalate la secretariatul comisiei de jurizare va fi insoțită de scrisoarea de înaintare, conform modelului atașat
documentatiei de concurs.
NOTĂ: Ofertele care prezintă un termen de realizare a obiectivului de investiție mai mare de 2 luni de la emiterea ordinului de începere ,
vor fi declarate neconforme.
”Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, temei de concurs sau altor documente complementare, prin trimiterea
standardelor,  la  un  anumit  producator,  la  marci,  brevete,  tipuri,  la  o  origine  sau  la  o  productie/metoda  specifica  de
fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

 
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: -

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
-

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.09.2022
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