Anunt de participare la concursul de solutii numarul 288/05.07.2017

Inapoi

Planuri anuale de achizitii publice
An
Denumire plan

Denumire detaliu plan

ACEST CONCURS ESTE REGLEMENTAT DE DIRECTIVA 2004/18/CE
Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA/ENTITATEA CONTRACTANTA
I.1)
DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:

ADMINISTRATIA MONUMENTELOR SI PATRIMONIULUI TURISTIC
Adresa postala: STR. POLONA, NR. 24-26, SECTOR 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010492 , Romania ,
Punct(e) de contact: CORNELIA APOSTOL , Tel. +40 3183767/3183768 , Email: secretariat@ampt.ro , Fax: +40
3183766 , Adresa internet (URL): www.ampt.ro
I.2)

TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATE (ACTIVITATI) PRINCIPALA (PRINCIPALE)

Agentie/birou regional sau local
Activitate (activitati)
- Recreere, cultura si religie
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONCURSULUI/DESCRIEREA PROIECTULUI
II.1)
DESCRIERE
II.1.1)

Denumirea atribuita concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
REALIZARE MONUMENT COMUN MARTIN LUTHER SI JEAN CALVIN

II.1.2)

Descriere succinta
Monumentul va forma un corp comun pentru cele doua personalitati ale Reformei Protestante, va fi realizat din piatra
naturala, amplasat pe un soclu, comun, din piatra naturala, iar inaltimea maxima va fi de 6 m(soclu si personaje). Pe soclu
vor fi montate medalioane din bronz si inscriptii reprezentative pentru cele doua personalitati religioase comemorate.
Proportiile monumentului trebuie sa se încadreze, artistic, în zona. Amplasamentul monumentului si fundamentul pe care va
fi amplasat acesta vor fi concepute ca parte integranta a obiectivului.

II.1.3)

Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)

92310000-7 - Servicii de creare si interpretare de opere artistice si literare (Rev.2)
SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.2) PARTICIPAREA ESTE REZERVATA PENTRU O ANUMITA PROFESIE
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA

TIP DE CONCURS
Licitatie deschisa
IV.2)
NUMELE PARTICIPANTILOR DEJA SELECTATI
IV.3)
FACTORI DE EVALUARE A PROIECTELOR
1.1.asigurarea expresivitatii, trasaturi specifice si definitorii ale personajelor 0 1.2.integrarea in aspectul arhitectonic si
peisagistic al zonei 0 1.3.durata de realizare 0 pretul 0
IV.4)
INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.4.1)
Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Nu este cazul.
IV.4.2)
Conditii de obtinere a documentatiei contractuale si a documentatiei suplimentare
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru obtinerea de documente
Data: 31.07.2017 Ora: 16:30
Documente de plata
Nu
Conditii si modalitate de plata
IV.1)

Termen limita pentru depunerea proiectelor sau a cererilor de participare
Data: 07.08.2017 Ora: 16:00
IV.4.4)
Data expedierii invitatiilor de participare candidatilor selectati
IV.4.5)
Limba sau limbile in care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare
IV.4.3)

Romana
IV.5)
RECOMPENSE SI JURIU
IV.5.1)
Se vor acorda una sau mai multe prime

IV.5.2)
IV.5.3)
IV.5.4)
IV.5.5)

Da
Numarul si valoarea primelor care urmeaza sa fie acordate
Pot fi premiati ocupantii primelor trei locuri, daca punctajul este de cel putin 50 puncte, astfel: -Premiul I- 15000 lei; Premiul II- 10000 lei; -Premiul III- 5000 lei
Detalii privind platile catre toti participantii
Premiantii vor intra in posesia premiilor prin virament bancar.
Contracte atribuite in urma concursului: Contractele de servicii atribuite in urma concursului vor trebui sa fie
atribuite castigatorului sau unuia dintre castigatorii concursului
Nu
Decizia juriului este obligatorie pentru autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Nu
Numele membrilor juriului selectati
1. Artist plastic Dan Adrian MANOLIU- Dir.program TVR
2. Conf.univ.dr. Marius NEDELCU
3. Arh.Irina COSMANESCU
4. Prof.univ.dr.arh.Gheorghe BALASOIU
5. Acad.prof.dr.Razvan THEODORESCU
6. Preot paroh Zsold Bela

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)
CONCURSUL FACE PARTE DINTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.2)

ALTE INFORMATII
Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire încarcate în SEAP, este necesar ca operatorii economici sa detina/instaleze
pe statia de lucru, aplicatia care permite verificarea semnaturii electronice si vizualizarea documentelor semnate electronic
(disponibile pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica); Dreptul de a solicita clarificari este asigurat in conformitate cu
prevederile art.160 din Legea nr.98/2016, privind achizi?iile publice. Eventualele solicitari de clarificari se vor formula in scris
si vor fi transmise la adresa de corespondenta a A.M.P.T., raspunsurile vor fi postate in S.E.A.P., in sectiunea ,,Clarificari”,
fara dezvaluirea identitatii solicitantului. In urma concursului de solutii, autoritatea contractanta, în functie de alocatiile
bugetare aprobate, poate încheia un contract de achizitie publica de servicii în temeiul art.104 alin (7) din Lege 98/2016 cu
câstigatorul concursului de solutii.

VI.4)

DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT
04.07.2017 15:19

Daca doriti sa fiti notificat cu privire la evenimentele acestui anunt apasati aici.
Inapoi

Lista erate

Procese verbale / Declaratii / Rapoarte

Documentatie, clarificari si decizii

