
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

INVITAȚIE   DE   PARTICIPARE 

 

 

                       

1. Denumirea, adresa, numărul de telefon și de fax, ale autorității 

contractante: ADMINISTRAȚIA MONUMENTELOR ȘI 

PATRIMONIULUI TURISTIC, cu sediul în București, str. Alexandru 

Lahovari, nr. 7, adresă de corespondență în str. Polonă , nr.24-26, sector 1, 

tel./fax: 021.318.37.67/66 

2. Denumirea serviciu:- Intervenții de urgență monumente istorice  

3. Cod CPV: 92522200-8 – Servicii de conservare a monumentelor 

istorice (anexa2) 

4. Procedura de atribuire aplicată: Procedura Simplificată Proprie  

5. Locul de prestare: Bucuresti 

6. Cost estimativ: 430.252,10 lei fără  TVA 

7. Termenul de primire a ofertelor:  12.06.2017, ora 14
00 

 

8. Adresa la care se transmit ofertele: ADMINISTRATIA 

MONUMENTELOR SI PATRIMONIULUI TURISTIC, cu sediul în 

Bucuresti, str. Polonă, nr.24-26, sector 1, tel.: 021.318.37.67/68, fax: 

021.318.37.66, e-mail: ampt-bucuresti@pmb.ro, secretariat-

bucuresti@pmb.ro  

 

9. Cerintele autoritatii contractante: 

 Ofertantul va prezenta, oferta de preț detaliată pe operațiuni, pentru 

fiecare obiectiv, pentru serviciile de  intervenție de urgență 

(reabilitare/conservare) la  următoarele monumente de for public amplasate în 

Piața Universității, aflate în administrarea AMPT: 

1. MIHAI VITEAZUL - autor Ernest Carièrre Bélleuse / statuie 

ecvestra / bronz / B-III-m-A-20057 

2. SPIRU HARET - autor Ion Jalea / statuie monumentala / marmura / 

B-III-m-A-20060 

3. ION HELIADE RĂDULESCU - autor Ettore Ferrari / statuie 

monumentala / marmura / B-III-m-A-20058 

4. GHEORGHE LAZĂR - autor Ion Georgescu / statuie monumentala 

/ marmura / B-III-m-A-20059 
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și intervenții de urgență  la statuia « Lupoaica Romei » - cod LMI:B-III-m-B-

20029,  amplasată la intersecția str.Lipscani cu bd.I.C.Bratianu, sector 3, 

Bucuresti 

 

Cerinţele minime de calificare: 

a) Situatia personală a  ofertantului  

Cerinta nr. 1 : Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea 

nr. 98/2016 privind achizitiile publice (se va completa formularul anexat).  

Încadrarea în situatia prevazuta la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind 

achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru 

atribuirea contractului de achizitie publică. 

 Cerinta nr. 2: Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea 

nr. 98/2016 privind achizitiile publice coroborat cu art. 166 (2) din acelasi act 

normativ (se va completa formularul anexat). Încadrarea în situatia prevazuta la 

art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea 

ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie 

publică (se vor complete formularele anexate). 

Cerinta nr. 3 Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea 

nr. 98/2016 privind achizitiile publice (se va completa formularul anexat).  

Încadrarea în situatia prevazuta la art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind 

achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru 

atribuirea contractului de achizitie publica.  

Cerința nr.4: Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 59, 60 din 

Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice (se va completa formularul 

anexat). 

Cerința nr. 5: Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor către 

bugetul de stat şi plata taxelor si impozitelor locale, din care sa reiasă situaţia 

obligaţiilor exigibile pentru luna anterioară depunerii ofertelor. Acestea se vor 

prezenta în original sau copie conform cu originalul până cel târziu la data 

semnării contractului.  

 

b)  Cerinţele cu privire la capacitatea de exercitare a activităţii 

profesionale 

Având în vedere specificul contractului, se solicită specialist atestat MCC 

pentru interventii pe piatră. Operatorul economic va prezenta documente care 

să dovedească faptul că intervențiile se vor efectua de către persoane atestate 

de MCîn domeniu. 

c)  Cerinţele minime cu privire la capacitatea tehnică/şi sau profesională  

Lista principalelor servicii similare prestate în ultimii 3 ani, pentru a evita 

riscul neîndeplinirii obiectivelor contractului ce urmează a fi atribuit, dar şi fără 

a restricţiona participarea la procedura de atribuire, ofertantul va trebui să facă 

dovada prestării cu succes în ultimii 3 ani a unui contract sau a cel mult trei 

contracte similare din care să rezulte o valoare cel puțin egală cu valoarea 

estimată.  

 



Serviciile  se vor presta cu respectarea avizelor  M.C. nr.226/CA/2010, 

nr.1159/SMI/2014, nr.09/CA/2006, nr.986/M/2007 și conform caietului de 

sarcini (anexa).  

 

    Achiziția se poate finaliza în SEAP. 

 

8. Alte informatii: Relații suplimentare puteți obține la tel 021.318.37.67/68 

Biroul Achiziții sau la e-mail secretariat@ampt.ro   

 

 

 

Director, 

 

 

George Marius VÎRLAN 

  

 

 

 

Birou Achiziții, 

Cornelia Apostol  
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