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SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE

NU

Autoritate publica locala

Activitate (Activitati)

PRIMARIA MUNICIPIULUI ZALAU

Adresa postala: P-ta Iuliu Maniu nr.3, Localitatea: Zalau, Cod postal: 450016, Romania, Punct(e) de contact: VIOLETA CONDE, Tel. +40 
0260/610550/149, In atentia: Sabou Gligore - 0260/610550/258, Email: primaria@zalausj.ro, Fax: +40 0260/661869, Adresa internet (URL): 
www.zalausj.ro, Adresa profilului cumparatorului (URL): www-elicitatie.ro

Altele: Servicii publice locale

OFERTELE/PROIECTELE SAU SOLICITARILE/CERERILE DE PARTICIPARE SAU CANDIDATURILE TREBUIE TRIMISE LA

PRIMARIA MUNICIPIULUI ZALAU

Adresa postala: PIATA IULIU MANIU NR. 3, Registratura, Localitatea: ZALAU, Cod postal: 450016, Romania, Tel. +40 0260610550, In atentia: Sabou 
Gligore, Email: primaria@zalausj.ro, Fax: +40 0260661869, Adresa internet (URL): www.zalausj.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) DESCRIERE

II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta

„REMODELAREA SPATIULUI PUBLIC DIN MUNICIPIUL ZALAU – CONSENS ÎNTRE NEVOILE CULTURII URBANE LOCALE SI 
RIGORILE ARHITECTURII SI DESIGNULUI URBAN”

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii

12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura 
peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica

Locul principal de prestare: Sediul prestatorului

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Concursul de solutii este conceput în doua faze si urmareste selectarea celor mai bune proiecte pentru remobilarea si reamenajarea 
spatiului public din municipiul Zalau localizat în Piata1 Decembrie 1918, strada Unirii si Piata Iuliu Maniu, inclusiv a zonelor adiacente 
acestora.

71220000-6 Servicii de proiectare arhitecturala (Rev.2)

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.1.8) Impartire in loturi

Nu

Valoarea estimata fara TVA: 189,000.00 RON

Codul NUTS: RO116 - Salaj

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI

II.4.1) Ajustarea pretului contractului

Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)

III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1.a) Garantie de participare

Da

Tip anunt: Anunt de participare la concurs de solutii

Tip legislatie: OUG nr.34/2006
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III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Concursul de solutii este finantat de catre Administratia Fondului Cultural National (A.F.C.N.) si bugetul  local

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

Nu

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

Cuantumul garantiei de particip este 3.780,00 lei (art.43^1,alin 2, lit.a/OUG nr. 34/2006) In cazul aplic prev art.278^1 / O.U.G. nr.34/2006 se 
va retine suma de  1.890,00 lei.Constituirea garantiei bancare se face prin virament bancar, in contul RO76TREZ5615006XXX000186, pt 
Primaria municip Zalau, cod fiscal 4291786. sau instr de garantare emis in cond legii de o societ bancara ori de o societ de asigurari , care 
se prezinta in original sau se const prin dep la caseria autorit contract a unei sume în numerar sau OP sau fila CEC cu cond confirmarii 
acesteia decatre banca, pana la data deschiderii ofertei . IMM-urile benef de reduceri de 50% conform Legii nr. 346/2004, cu cond prezent 
dovezii de încadrare în IMM conform modelului prev în lege (Formularul 1).Perioada de valabilit este de 90 de zile calendaristice de la 
termenul limita de depunere a ofertelor egala cu perioada de valabilitatea a ofertei. În orice situatie, dovada constituirii garantiei de 
participare trebuie sa fie prezentata cel mai târziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. Scrisoarea de garantie bancara, elib 
de o banca din România sau, dupa caz, de o banca din strainatate, se complet conf Formular 2. Garantia de particip constit de of a caror 
oferta nu a fost stabilita castig se va returna numai dupa semnarea contrac de achizitie publica de autorit contractanta cu of a carui of a fost 
desemnata castigat dar nu mai tarziu de 3 zile lucrat de la data ex perioadei de valabilit a ofertei. Ca excep garantia de particip constit de op 
ec a carui of a fost stab castig se va returna numai dupa semn contr. si constit garantiei de buna executie Echivalenta leu/euro se determina 
conform cursului de schimb comunicat de BNR cu 5 zile înainte de termenul limita de depunerea ofertelor.

III.1.5) Legislatia aplicabila

a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari 
publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si 
completarile ulterioare;

b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie 
publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune 
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

c) OUG nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, 
cu completarile si modificarile ulterioare;  

d ) Ordinul nr. 314 din 12 octombrie 2010 privind punerea în aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta.

e) Legea nr. 346 din 14 iulie 2004 privind IMM - urile f) Ordinul ANRMAP nr. 302/2011 privind aprobarea formularelor standard ale 
Procesului verbal al sedintei de deschidere a ofertelor si ale Raportului procedurii, aferente procedurilor de atribuire a contractelor de 
achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

h) Ordinul ANRMAP nr. 509/2011 privind formularea criteriilor de calificare si selectie

i) Ordinul presedintelui ANRMAP nr. 313/2011

j) Alte acte normative cu impact in domeniul achizitiilor publice : www.anrmap.ro, www.mfinante.ro
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Cerinta 1

Declaratie privind eligibilitatea conform prevederilor art.180 din OUG nr.34/2006

Modalitatea de indeplinire

Completarea Formularului 3 

Precizari:

a)	Aceasta declaratie nu se solicita eventualilor subcontractanti

b)	In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra îndeplinirea cerintei;

c)	În cazul depunerii unei oferte individuale/ comune sustinuta financiar si/sau tehnico – profesional de catre tert/terti sustinatori, fiecare 
sustinatori are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. 

Cerinta nr. 2

Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art.181 din OUG nr.34/2006 

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii 

Completarea Formularului 4 

Precizari: 

a )Aceasta declaratie nu se solicita eventualilor subcontractanti

b) In cazul unei asocieri , fiecare membru al asocierii va completa si prezenta acest formular 

c) Persoanele ce asigura sustinerea financiara si/sau tehnica nu trebuie sa se afle in situatia , care determina excluderea din procedura de 
atribuire, prevazute in art. 181 lit.a c^1 si d) din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

Cerinta nr. 3

Declaratia privind neîncadrarea în situatia prevazuta la art.69^1 din OUG nr. 34/2006, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare



In Anexa I la Formularul 4 sunt nominalizate persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, în ceea ce priveste 
organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire. 

Acestea sunt: Capîlnasiu Sandu Victor Radu, Cota Gabriela Daniela, Fazakas Nicolae, Nistorescu Radu Mihai, Potrovita Stelian, Crisan 
Giorgiana Dana, Bagarean Monica, Balajel Teodor, Birsan Cristian Claudiu, Bogdan Zsolt Miklos, Crisan Mariana Dana, Daraban Vasile, 
Dragos Raul Bogdan, Haller Otto, Hosu Ioan Valentin,Lakatos Alexandru, Lupa Ilie Ioan, Margin Gabriel Adrian, Muresan Cristian Rares, 
Muresan Rodica Maria, Pop Eugen, Rusu Daniel, Seling Pop Rodica, Ticala Maria, Opris Doina, Sabou Gligore, Puscas Maria Erzsebet, 
Pop Angelica, Mirisan Maria, Brudasca Maria, Galea Anica, Hanga Delia, Mezei Mihaela Corina, Butcovan Ramona Maria, Tulai Ioan, 
Predescu Adina Claudia, Sandu Constantin, GavraTerezia, Cuibus Mariana, Lipovan Ioan, Pausan Margareta, Pop Gabriela Ioana, Sabou 
Nela Marinela,Guset Lidia, Margin Silvia, Ardelean Claudia Florica, Muresan Loredana Viorica, Dobra Cristian Lucian, Pop Rodica Elena, 
Opris Traian, Contras Claudia Dorina, Pop Nicoleta Camelia, Ciulea Simona Ioana, Vidican Mihai. 



Modalitatea de indeplinire

Completarea Formularului 5 cu anexa 

Încadrarea în una din situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului din prezenta procedura 

În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular. 

In cazul în care ofertantul are terti sustinatori,subcontractanti formularul va fi prezentat si pentru acestia. Asociatul, tertul 
sustinator,subcontractantul are obligatia neancadrarii in prev. art. 69^1 din OUG 34/2006;   

Cerinta nr. 4

Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului nr. 314/2010

Modalitatea de îndeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii

Se solicita completarea formularului nr. 6 

Precizari:

a) În cazul unei asocieri, fiecare membru al asocierii va completa si prezenta acest formular semnat de reprezentantul legal al ofertantului.

b) Aceasta declaratie nu se solicita eventualilor subcontractanti

Cerinta nr. 5

Declaratie privind calitatea de participant la procedura

Modalitatea de indeplinire

Completarea Formularului 7

a) În cazul unei asocieri, fiecare membru al asocierii va completa si prezenta acest formular semnat de reprezentantul legal al ofertantului.

b) Aceasta declaratie  se solicita si eventualilor subcontractanti

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Cerinta nr. 1

Ofertantul trebuie sa fie legal constituit, sa nu se afle în nicio situatie de anulare a constituirii sale, sa aiba dreptul de a desfasura activitatea 
economica respectiva, iar activitatea sa-i fie autorizata de autoritatile competente.

Modalitatea de îndeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii

Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, care sa contina  informatii reale/actuale la data limita stabilita pentru depunerea 
ofertelor

Precizari: 

a) Documentele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu pot fi prezentate în favoarea ofertantului de catre eventualii 
subcontractanti si/sau de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori.

b) În cazul depunerii unei oferte în asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra îndeplinirea cerintei, trebuie sa fie autorizat sa 
desfasoare partea sa din contract.

c) În cazul persoanelor juridice straine se solicita documente care dovedesc o forma de înregistrare / atestare ori apartenenta din punct de 
vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic.

d) În cazul depunerii documentelor în copie simpla autoritatea contractanta îsi rezerva dreptul de a verifica conformitatea cu originalul, 
printro solicitare adresata ulterior ofertantilor în cauza.

III.2.2) Capacitatea economica si financiara

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Cerinta nr. 1

Dovada capacitatii profesionale specifice contractului de servicii

Adeverinta eliberata de filiala Ordinului Arhitectilor din România, 
prin care sa se faca dovada calitatii de arhitect cu drept de 
semnatura , membru al Ordinului Arhitectilor din România, 
exercitând dreptul de semnatura într-una din modalitatile 
prevazute de lege sau dovada calitatii de membru al unei 
organizatii profesionale similare din tarile Uniunii Europene, 
Spatiul Economic European , în sensul aplicarii

prevederilor Directivei 2005/36/CE privind recunoasterea 
calificarilor profesionale, eliberata de organizatia profesionala 
competenta din UE/SEE/CH

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea 
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
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III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) PROCEDURA

IV.1.1.b) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2) CRITERII DE EVALUARE A PROIECTELOR

IV.2.1) Criterii de atribuire

Algoritm de calcul:

Descriere: Juriul va acorda punctajul în functie de gradul de oferire a unor solutii integrate, care sa 
aduca îmbunatatiri ale vietii cetatenilor municipiul  Zalau si sa le ofere acestora si vizitatorilor 
municipiului, momente placute de viata într-un context de originalitate, adaptabilitate la situatii si la 
nevoile multiple ale comunitatii, cu o abordare novatoare a spatiilor.

3 Îmbunatat. calit. spatiilor 
publ. din zona studiata, 
revig. polival. spatiilor 
care sa raspund. si 
nevoilor tineret. si a altor 
categi de vârsta, 
expresivit plastica a 
ansambl. si a elem. de 
detaliu.

40.00%

Algoritm de calcul:

Descriere: Juriul va acorda punctajul în functie de fezabilitatea lucrarilor, de facilitatea implementarii 
tehnologiilor de executie, de posibilitatea abordarii lucrarilor în etape distincte de executie, la un bun 
raport calitate/pret al materialelor si lucrarilor de executie propuse.

4 Rationalitatea si eficienta 
solutiilor propuse, 
posibilitatea etapizarii 
lucrarilor.

30.00%

Algoritm de calcul:

Descriere: Juriul va acorda punctajul în functie de gradul de functionalitate urbanistica a zonei, coerenta 
solutiei de proiectare si modul de rezolvare adecvata a functiunilor propuse în ceea ce priveste 
circulatia pietonala, circulatia auto, infrastructura tehnico-edilitara, spatiile verzi, mobilierul urban, etc

1 1.)	Coerenta urbanistica a 
proiectului, solutionarea 
clara si functionala a 
propunerilor formulate în 
context zonal.

20.00%

Algoritm de calcul:

Descriere: Juriul va acorda punctajul în functie de reusita implementarii cu respect, sensibilitate si 
inspiratie creatoare, a unor proiecte contemporane într-un areal urban cu valoare istorica.

2 Încadrarea în contextul 
socio-cultural existent cu 
respectarea valorilor 
locale si a specificitatii 
zonei

10.00%

Criterii Pondere

) Intra in licitatie electronica / reofertare (( ) Direct proportional  ( ) Invers proportional

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare

Romana

IV.3.7)  Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de 
primire a ofertelor)

90 zile

IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
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IV.3.8) Recompense si juriu

IV.3.8.1) Se vor acorda una sau mai multe prime

Da

IV.3.8.2) Detalii privind platile catre toti participantii

Numarul si valoarea primelor care urmeaza sa fie acordate

IV.3.8.3) Contracte atribuite in urma concursului: Contractele de servicii atribuite in urma concursului vor trebui sa fie atribuite 
castigatorului sau unuia dintre castigatorii concursului

Da

IV.3.8.4) Decizia juriului este obligatorie pentru autoritatea contractanta/entitatea contractanta

Da

IV.3.8.5) Numele membrilor juriului selectati

6. -	Membrii supleanti:

5. -	     ing. Nistorescu Radu (Zalau)

8. ec.  Fazakas Nicolae  (Zalau)

7. -	ing. Sandu Constantin (Zalau)

2. -	dr. arh. Mitrea Vasile      (Cluj-Napoca

1. -	dr. arh. Zamfir Romulus (Cluj-Napoca)

4. arh. Emodi Tamás     (Oradea)

3. -	     arh. Luncan Andrei    (Oradea)

FazaI:max.5final. 

Prem.FazaII:

prem.I 25.000 lei;prem.II 18.000 lei;

prem.III 11.000 lei

 Prem. se face doar ptr.pers.fiz.,fiec. ofert. va nomin. pers. având calit. de autor princip. prezentând o decl. de autorat.

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI

IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Conform cerintelor din regulament si tema concursului

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare

Propunerea financiara se va prezenta prin:

- delimitarea/evidentierea obiectelor propuse in cadrul viitorului obiectiv de investitii;

- esalonarea fizica si valorica, pe etape distincte de executie a lucrarilor propuse

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei



Fisa de date

Pagina 6/6Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 30-07-2013 15:25

•	Depunerea solutiei de concurs va fi facuta într-un ambalaj unic, care va contine :

-  piesele scrise si desenate (propunerea tehnica) depusa într-un plic separat;

-  un plic secretizat de culoare alba, perfect opac, format A4, în care se vor afla: 

?	formular de participare (Formularul nr. 8) 

?	un disc optic (CD) cu toate piesele scrise si desenate,

-  documentele de calificare,  depuse  într-un  plic separat;

Pe ambalaj se va scrie :

-	Numele si adresa autoritatii contractante

-	“Concurs de solutii  -  „REMODELAREA SPATIULUI PUBLIC DIN MUNICIPIUL ZALAU – CONSENS ÎNTRE NEVOILE CULTURII 
URBANE LOCALE SI RIGORILE ARHITECTURII SI DESIGNULUI URBAN”.

-	“A nu se deschide înainte de __________________ (se va completa cu data limita a deschiderii ofertelor conform anuntului de participare)”.

Toate plicurile, coletele pachetele, etc. vor fi sigilate astfel încât la sedinta de deschidere sa se poata constata integritatea acestora.

 

•	Pentru pastrarea anonimatului fiecare   proiect va avea un simbol de identitate. Acesta va fi compus din sase caractere (combinatie de litere 
si cifre) la libera alegere a concurentului.

•	Simbolul de identitate va fi înscris pe fata fiecarei piese scrise sau desenate, în coltul din dreapta sus, cu caractere de tipar mari, verticale 
având înaltimea de 1 cm, culoarea acestora fiind neagra.

•	Plicul secretizat va avea înscris vizibil simbolul de identitate si va fi sigilat sau lipit etans.

•	Discul optic (CD) va avea înscris vizibil, cu un marker negru permanent simbolul de identitate si va fi introdus în plicul secretizat

•	Sub sanctiunea descalificarii, plansele nu vor contine nicio indicatie privind identitatea concurentului  (nume persoane sau firme,stampile, 
semnaturi). Sanctiunea se poate aplica proiectelor care nu prezinta semnele înscrierii simbolului de identitate pe piesele predate

•	Se vor evita prezentari sau simboluri grafice foarte personalizate, fotografiile concurentilor etc., care sa pericliteze asigurarea anonimatului.

•	Solutiile pentru  concurs pot fi transmise posta , curierat sau depuse direct de catre ofertanti la cam nr. 4 – Registratura – Primaria 
municipiului Zalau , Piata Iuliu Maniu nr.3, Zalau, Cod postal nr. 450016, Judetul Salaj  pâna la data limita de depunere a ofertelor, însotite 
de o scrisoare de înaintare conform Formularului nr. 9 . Aceasta nu se introduce în colet decât dacâ oferta este transmisa prin posta.

•	Se va depune 1 exemplar original în format tiparit pe hârtie sub semnatura si stampila si 1 exemplar  în format electronic sub semnatura si 
stampila.

•	Piesele solutiilor (desenate si, eventual scrise) vor fi numerotate în format: “nr. pagina/total pagini”, “nr. plansa/total planse” si vor avea 
înscris titlu concursului “„REMODELAREA SPATIULUI PUBLIC DIN MUNICIPIUL ZALAU – CONSENS ÎNTRE NEVOILE CULTURII 
URBANE LOCALE SI RIGORILE ARHITECTURII SI DESIGNULUI URBAN”

•	 Data si ora limita ale depunerii solutiilor de concurs sunt cele din anuntul de participare publicat în SEAP.

•	 Concurentii se vor asigura ca data si ora depunerii sunt consemnate pe ambalaj. Pentru trimiterile postale sau curierat, concurentii trebuie 
sa se asigure de respectarea datei si orei limita de depunere. Solutiile de concurs depuse vor fi însotite de  scrisoarea de înaintare 
(Formularul nr. 9 ) la vedere, de dovada constituirii garantiei de participare la concurs si dovada ca, reprezinta o IMM (Formularul nr.1);

NOTA: Daca documentele care trebuie sa se depuna la sediul autoritatii contractante, se depun la o alta adresa decât cea stabilita în cadrul 
fisei de date sau dupa expirarea datei pentru depunere se returneaza nedeschise. Data limita de depunere a solutiilor este mentionata în 
anuntul de participare publicata în SEAP.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.2) ALTE INFORMATII
Concursul de solutii este organizat ca o procedura independenta conform art. 30 lit. a) din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile 
ulterioare, urmând ca ulterior, în baza prevederilor art. 122 lit. h) din acelasi act normativ, contractul de servicii de proiectare (Proiect 
tehnic,Detalii de Executie) sa fie atribuit concurentului câstigator al concursului în urma aplicarii procedurii de negociere fara publicarea 
prealabila a unui anunt de participare. În acest sens ofertantii vor prezenta  declaratie pe proprie raspundere ca, în eventualitatea atribuirii 
Contractului de proiectare, vor asigura serviciile complete de proiectare pentru toate specialitatile si pentru toate fazele de proiectare. 

Persoanele care fac parte din juriu, secretariatul concursului, persoanele ce au participat la elaborarea temei si regulamentului de concurs, 
sponsorii concursului precum si angajatii acestora sau rudele pâna la gradul al treilea inclusiv nu au dreptul de a participa la concurs.

In cazul in care primele 3 locuri au punctaje egale, candidatii se vor prezenta la un interviu in fata juriului pentru sustinerea solutiilor propuse si 
acordarea unui punctaj suplimentar.

VI.1) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI 
COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Nu

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):

Tipul de finantare: Fonduri bugetare


