Primăria Municipiului Giurgiu este operator de date cu caracter personal
DIRECȚIA TEHNICĂ
BIROU ACHIZIȚII PUBLICE
NR. 56700/13.12.2018

ANUNȚ DE PARTICIPARE
PROCEDURA SIMPLIFICATĂ PROPRIE
PRIMARIA MUNICIPIULUI GIURGIU
DATA PUBLICARII: 13.12.2018

AUTORITATEA CONTRACTANTA: Sos. Bucuresti, Nr. 49-51, Localitatea Giurgiu, Cod
postal: 080044, tel: 0246/211.627, E-mail: licitatii.contracte@primariagiurgiu.ro, Fax:
0246/213747, Adresa internet (URL): www. Primaria-giurgiu.ro
TIP CONTRACT: SERVICII
CATEGORIA SERVICIULUI: Anexa nr. 2 din Legea 98/2016
DENUMIRE ACHIZITIE: Obiectul contractului este achiziţia de „Opere de Artă“ – cod
CPV: 92311000-4.
Se vor achiziționa următoarele servicii:
1. Realizare și amplasare statuie întemeietoarea Marii Uniri, Regina Maria a
României;
2.

Statuia va fi realizată în registru realist, statura urmând să fie încadrată în
dimensiunile 2,40 x 90 x 1,20 cm, material din bronz, statuia va fi ancorată, la
bază, de un piedestal din bronz masiv in grosime de 5 cm, care va fi ancorat de
soclu; statuia și piedestalul de 5 cm vor fi finisate, eventual patinate, de către
sculptor; se vor avea în vedere originalitatea, expresivitatea și asemănarea cu

figura Reginei Maria;
DESCRIEREA CONTRACTULUI:
Cu ocazia aniversării Centenarului Marii Uniri, Primăria Municipiului Giurgiu dorește
realizarea și amplasarea unei statui reprezentand un personaj relevant din și pentru istoria
României, pe raza Municipiului Giurgiu.
Obiectivul procedurii demarate îl constituie achiziţia de servicii necesare realizării și
amplasării unei opere de artă, în conformitate cu cerințele detaliate în prezentul Caiet de
sarcini.
Procedura se încheie cu atribuirea unui contract de prestare servicii artistice, în vederea
realizării și amplasării unei statui statuare pe raza Municipiului Giurgiu, până la data de
30.04.2019.
VALOARE ESTIMATA FARA TVA: 236.974,79 lei
CONDITII CONTRACT: Termen de livrare și amplasare: 30 aprilie 2019;
CONDITII DE PARTICIPARE:

Situația personală a operatorilor economici, persoană fizică autorizată sau
întreprindere individuală ce au ca obiect de activitate realizare de opere de artă.

Experiență minimum cinci ani în realizare de opere de artă, sculpturi, de către
artiștii propuși.
Capacitatea profesională va fi demonstrată prin completarea formularului 5, prin
Curriculum Vitae din care să reiasă că a prestat în ultimii cinci ani servicii de aceeași natură
și complexitate, respectiv servicii de realizare piese de artă pentru monumente de for public,
similare cu cele care fac obiectul prezentei proceduri.

Documente doveditoare privind calificarea specifică pentru persoanele care
realizează/au realizat operele de artă;
Achizitorul își rezervă dreptul de a solicita demonstrarea experienței și prin alte
mijloace precum: contracte, recomandări etc.
Nu se accepta declaratia pe propria raspundere pentru nici un document din cele solicitate.
Lipsa unui document atrage respingerea ofertei ca inacceptabila.
Oferta tehnica va respecta, in mod obligatoriu cerintele din Caietul de sarcini.
CRITERIU DE ATRIBUIRE
Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare va fi ,,cel mai bun
raport calitate-preț’’
Criteriile de evaluare

1.
2.

Se vor acorda 80 puncte pentru îndeplinirea cerințelor tehnice din Caietul de Sarcini;
Se vor acorda 20 puncte pentru cea mai bună ofertă din punct de vedere financiar.

Va fi declarată oferta câștigătoare cea care va avea punctajul cel mai mare obținut în
urma evaluării, în ordinea clasării acestora.
Pentru oferta tehnică se vor acorda 80 puncte pentru îndeplinirea cerințelor tehnice din
Caietul de Sarcini.
1.
Pentru Oferta admisibilă cu prețul cel mai scăzut – 100 puncte
2.
Pentru celelalte oferte admisibile, punctajul se va calcula utilizând următoarea
formulă:
Ppreț (n) = Preț (min) / Preț (n) x 100, unde:
Preț(n): punctajul obținut de către Oferta admisibilă aflată sub evaluare;
Preț (min): cel mai scăzut dintre prețurile Ofertelor admisibile;
Preț (n): prețul Ofertă admisibilă.
Punctajul total pentru factorul de evaluare preț se calculează după cum urmează:
Preț(n) x [introduceți ponderea factorului de evaluare „Preț” din totalul criteriului de atribuire.
Ponderea maximă ce poate fi stabilită este 20% unde:
Ppreț (n): punctajul obținut de către Oferta admisibilă aflată sub evaluare introduceți ponderea
factorului de evaluare „Preț” din totalul criteriului de atribuire. Ponderea maximă ce poate fi
stabilită este 20% ponderea factorului de evaluare preț în punctajul total ofertei admisibile
aflată sub evaluare.
Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătore: oferta cu
punctajul cel mai mare în urma aplicării raportului dintre cel mai bun raport calitate-preț.
Factori de evaluare
1. Realizarea statuii în registru realist
1.1 relația dintre modalitatea de reprezentare a schiței, tema
concursului și condițiile impuse de organizator
1.2 expresivitatea modelajului suprafețelor și autenticitatea
reprezentării morfologice și stilistice
1.3 respectarea trăsăturilor generale și particulare ale personajului
reprezentat, surprinderea caracterului personajului, veridicitatea
expresiei faciale și a atitudinii gestuale, acuratețea redării detaliilor
vestimentare și accesoriilor
1.4 fezabilitatea soluției tehnice propusă, coerența limbajului plastic
utilizat, armonia raportului de volume
2. Propunere financiară

Punctaj maxim alocat
80 puncte
20 puncte
20 puncte

20 puncte
20 puncte
20 puncte

Va fi declarată ofertă câștigătoare cea care va avea punctajul cel mai mare obținut în
urma evaluării, în ordinea clasării acestora.
PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTELOR: 90 zile calendaristice de la data limită
de depunere. Cerințele prevăzute în Caietul de sarcini sunt cerințe minime obligatorii, ofertele
care nu îndeplinesc aceste cerințe vor fi respinse ca neconforme. Nu se vor accepta oferte
alternative la oferta de bază. Nu se vor accepta oferte întârziate, acestea nu vor fi deschise.
TERMEN LIMITA PRIMIRE OFERTE: 21.12.2018, ora 10.00
DATA DESCHIDERII OFERTELOR: 21.12.2018, ora 11.00
INFORMATII SUPLIMENTARE: Ofertele se depun la Registratura Primariei Municipiului
Giurgiu, in plic sigilat cu mențiunea: OFERTA PENTRU PROCEDURA SIMPLIFICATA
PROPRIE CU ANUNT DE PARTICIPARE PRIVIND PRESTAREA SERVICIILOR
OPERE DE ARTĂ, PUBLICAT PE SITE-UL www.primariagiurgiu.ro, A NU SE
DESCHIDE INANTE DE DATA 21.12.2018, ora 11:00.
Plicul cu oferta va contine trei plicuri sigilate, astfel:
-

un plic cu documentele de calificare;
un plic cu propunerea tehnică;
un plic cu propunerea financiară.

Numarul de exemplare: unul.
Datele operatorilor economici vor fi clar mentionate pe plicul sigilat. Nu se accepta
declaratia pe propria raspundere pentru nici un document din cele solicitate.
Documentatie de atribuire se regaseste atasata prezentului anunt de intentie. Eventualele
clarificari privind documentatia de atribuire vor fi solicitate la adresa de email:
licitatii.contracte@primariagiurgiu.ro.
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