
Autoritate contractantă: Municipiul Sfântu Gheorghe 
Cod de identificare fiscală: 4404605 
Adresă: Str. 1 Decembrie1918, nr. 2, judeţul Covasna, Sfântu Gheorghe 
Telefon: 0267-316902 
Fax: 0267-316901 
 
Denumire invitaţie: Modernizare str. Zold Peter inclusiv reţele tehnico edilitare 
Modalitate de desfăşurare: Procedura offline 
Criteriu de atribuire: Oferta cea mai avantajoasă d.p.d.v. economic   [Cu faza 
finală de licitaţie electronică] Cu faza finală de licitaţie electronică 
CPV: 45233252-0 - Lucrări de îmbrăcare a străzilor (Rev.2) 
Tip contract: Lucrări 
Obiectul contractului: Lucrări de canalizare şi de îmbrăcarea a străzilor 
Stare procedura: În desfăşurare 
 
Data publicării: 21.06.2010 11:35 
 
Data limita de depunere a ofertelor: 02.07.2010 10:00 
 
Adresa la care se transmit ofertele: Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, str.1 
Decembrie1918, nr.2, Biroul Relaţii cu Publicul 
Data şi ora deschiderii ofertelor: 02.07.2010 11:00 
Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: Sediul Primăriei Municipiului Sfântu 
Gheorghe, str. 1Decembrie1918, nr.2, Sala de Şedinţe Nr.26 
 
Limbă de redactare a ofertei: Română 
 
Modalitatea de atribuire: Un contract de achiziţii publice 
 
Valoare estimată: 1,132,158 RON 
 
Monedă în care se transmite oferta de preţ: RON 
 
Criterii de calificare: 
 
- Declaraţii privind situaţia personală a operatorului economic 
- Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din ordonanţa 
- Certificate de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor faţă de: 
- Bugetul de stat (bugetul consolidat) 
- Bugetul local 
- Certificat constatator 
- Documente edificatoare care să dovedească că sunt întreprinderi mici şi mijlocii 
- Informaţii privind cifra de afaceri 
- Lista cuprinzând utilajele, echipamentele tehnologice inclusiv dotările 
- Ofertantul trebuie să prezinte personalul de specialitate 



- Experienţa similară min. 1 contract în valoare de maxim 1.000.000 lei al cãrui obiect a 
fost executarea unor lucrări similare (cod CPV 45332000-3,45233252-0) 
- Recomandări din partea altor beneficiari/clienţi 
- Certificat de management al calităţii de către firmele ofertante, respectiv ISO 9001:2001 
- Certificat de management al mediului de către firmele ofertante, respectiv ISO 
14001:2005 
- Se va solicita şi OSHAS 18001 
 
Modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: 
 
Gratuit din SEAP 
 
 

 

Detalii pe http://www.e-licitatie.ro 
 


