Sistemul Electronic de Achizitii Publice

„Idei de îmbunătățire peisagistică a sensurilor giratorii
organizat pentru locuitorii din proximitatea intervențiilor
aprobate prin Strategia de Dezvoltare Locală a
Municipiului Botoșani în context DLRC”
Anunt de concurs de solutii

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire si adrese
MUNICIPIUL BOTOSANI
Cod de identificare fiscala: 3372882; Adresa: Strada: Piata Revolutiei, nr. 1; Localitatea: Botosani; Cod NUTS: RO212 Botosani; Cod postal:
710236; Tara: Romania; Persoana de contact: DANIELA ANITEI; Telefon: +40 231502200/309; Fax: +40 0231515142/+40 0231531595; Email: achizitii@primariabt.ro; Adresa internet: (URL) www.primariabt.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://elicitatie.ro/pub/notices/dc-notice/v2/view/100002780
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
„Idei de îmbunătățire peisagistică a sensurilor giratorii organizat pentru locuitorii din proximitatea intervențiilor aprobate prin
Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Botoșani în context DLRC”
Numar referinta: 01

II.1.2) Cod CPV principal
71220000-6 Servicii de proiectare arhitecturala (Rev.2)

Sectiunea II.2 Descriere
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: Cod CPV suplimentar: -

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Scopul concursului este reprezentat de implicarea comunității locale și obținerea de soluții/idei pentru îmbunătățirea peisagistică a
unui număr de patru sensuri giratorii din Municipiul Botoșani, selectate ca obiective de investiții în cadrul O.S. 2, Măsura 3 din cadrul
Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Botoșani în context DLRC. Soluția/ideea câștigătoare va fi cuprinsă în tema de
proiectare necesară elaborării Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 907/2016
privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții
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finanțate din fonduri publice.
Amplasamentul asupra căruia poartă concursul de soluții:
Soluțiile/ideile de îmbunătățire peisagistică vor viza următoarele sensuri giratorii din Municipiul Botoșani:
• Sensul giratoriu de la intersecția străzilor Grivița, Tudor Vladimirescu și Donici;
• Sensul giratoriu de la intersecția străzilor Tudor Vladimirescu și Împărat Traian;
• Sensul giratoriu de la intersecția străzilor Împărat Traian și Octav Onicescu;
• Sensul giratoriu de la intersecția străzilor Grivița, Independenței și Dreptății.

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

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:
Juriul va selecta soluțiile câștigătoare în raport de următoarele criterii:
Criteriul de evaluare Punctajul maxim
Coerența soluției/ideii: Maxim 30 de puncte
subfactor:Soluția/Ideea este prezentată coerent și concis de către candidat Max 10 puncte
subfactor:Soluția/Ideea conduce la îmbunătățirea aspectului sensurilor giratorii vizate de concurs Max 20 puncte
Calitatea modului de prezentare a soluției/ideii Maxim 30 de puncte
subfactor:Modul de prezentare a soluției/ideii este calitativ funcțional Max 15 puncte
subfactor:Modul de prezentare a soluției/ideii este calitativ arhitectural Max 15 puncte
Rezonabilitatea financiară a soluției/ideii și eficiența tehnică Maxim 40 de puncte
subfactor:Soluția/ideea nu presupune costuri disproportionate față de obiectivul urmărit Max 20 puncte
subfactor:Soluția/ideea poate fi implementată într-o perioadă scurtă de execuție a lucrărilor Max 10 puncte
subfactor:Soluția/ideea este eficientă tehnic Max 10 puncte
Juriul va acorda punctajul în funcție de următoarele criterii: armonizarea cu specificul zonei, originalitate, coerență, claritate,
abordare unitară, rezonabilitate financiara.
a. Pentru fiecare factor tehnic de evaluare a Solutiei tehnice, fiecare membru al Juriului va acorda un punctaj cuprins între zero si
punctajul maxim stabilit;
b. Punctajul tehnic total privind evaluarea Solutiei tehnice obtinut de fiecare concurent reprezinta media aritmetica a Punctajului
tehnic total acordat de fiecare membru al juriului.
c. Punctajul tehnic total acordat de fiecare membru al juriului este dat de suma punctajelor acordate pentru fiecare factor tehnic
de evaluare si va fi rotunjit în plus sau în minus pâna la 2 zecimale.
Câștigător va fi desemnat proiectul care întrunește cele mai multe puncte, iar premiile I, II, III se vor acorda în ordinea
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descrescătoare a punctajului obținut, cu condiția ca punctajul să fie mai mare sau egal cu 50 de puncte.
Mențiune: În situația în care sunt două lucrări care obțin același punctaj final, Președintele juriului va avea vot decisiv.
Lucrările premiate devin proprietatea UAT Municipiul Botosani, care își rezervă dreptul de folosință.

IV.2) Informatii administrative
IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data si ora locala: 22.03.2021 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):
Se vor acorda următoarele premii:• Locul I: 1.500 lei;• Locul II: 900 lei;• Locul III: 600 lei.Sumele convenite ca premii se vor plăti în
lei și se vor impozita conform prevederilor legale fiscale incidente.

IV.3.2) Detalii privind partile catre toti participantii:
Câștigătorii premiilo vor fi de acord cu cesiunea exclusivă, integrală și nelimitată în timp a tuturor drepturilor patrimoniale de autor
în favoarea U.A.T. Municipiul Botoșani. Se va încheia între părți un contract de cesiune de drepturi de autor prin care soluțiile
premiate devin proprietatea UATBt

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

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

IV.3.5) Numele membrilor juriului selectati:
Dl. Arh. Mihai Tulbure, reprezentant al Ordinului Arhitecților din România, Filiala Teritorială Nord-Est;, Dl. Director Dănuț Huțu,
reprezentant al Direcției Județene pentru Cultură Botoșani;, Dl. Alexandru Agavriloae, arhitect în cadrul Primăriei Municipiului
Botoșani, Membru de rezerva – dna.Partenie Lacramioara arhitect in cadrul Primariei Municipiului Botosani

Sectiunea VI: Informatii complementare
VI.3) Informatii suplimentare
Pentru deschiderea fișierelor postate în SEAP cu semnătură electronică, utilizați programul shellSAFE Verify sau echivalent –
Utilitar gratuit cu care se poate verifica semnătura electronică și permite vizualizarea documentelor semnate electronic. Solicitările de
clarificări referitoare la prezentul concurs de soluții vor fi adresate în termen de 17 zile de la data publicării anunțului pe SEAP, iar
răspunsul autoritatii va fi postat cu 11 zile inaintea datei de depunere a candidaturilor atat in SEAP cat si pe site-ul
www.primariabt.ro.Solicitarea de răspunsuri la clarificări sau întrebări este organizată într-o singură rundă. Datele limită de primire a
solicitărilor de clarificări
sau a întrebărilor, precum și datele limită de transmitere a răspunsurilor sunt stabilite în fișa de date.Orice concurent interesat are dreptul
de a solicita în scris, clarificări privind documentația de concurs. Solicitările sau întrebările se pot transmite numai în scris , prin email:achizitii@primariabt.ro. Concurentul are obligația de a respecta datele limită stabilite în fișa de date și de a se asigura că solicitările
de clarificări sau întrebările au fost primite de autoritate. Autoritatea contractantă se va asigura să posteze răspunsurile la solicitările de
clarificări sau la întrebări însoțite de întrebările aferente pe pagina www.e-licitatie.ro în cadrul anunțului de concurs cat si pe site-ul
www.primariabt.ro, în mod clar, complet și fără ambiguități, respectând datele limită stabilite prin fișa de date și luând măsuri pentru a nu
dezvălui identitatea celor care au solicitat clarificările respective.
Răspunsurile la solicitările de clarificări sau întrebări pot detalia unele prevederi ale documentației de concurs și devin parte integrantă a
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documentației de concurs.
Răspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la Secțiunea ”Listă clarificări, notificări și decizii” din cadrul anunțului de concurs,– art.161
din Legea nr.98/2016, privind achizițiile publice. si pe site-ul www.primariabt.ro sectiunea Proiecte.

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
17.02.2021
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