ANUNȚUL PRIVIND INVITAȚIA DE DEPUNERE A CANDIDATURILOR LA
PROCEDURA PROPRIE PRIVIND REALIZAREA ACHIZIȚIILOR PUBLICE CE AU CA
OBIECT PRESTĂRI DE SERVICII SOCIALE ȘI ALTE SERVICII SPECIFICE
Autoritatea contractantă:
Nume, adresă și persoană de contact:
Denumire oficială: Banca Națională a României
Adresa: Str. Lipscani, nr. 25, sector 3
Localitate: București

Cod poștal:

Țara: România

030051
Punct(e) de contact:

Telefon: 0311 32 32 60

În atenția: Laurențiu Vasilescu
E-mail: laurentiu.vasilescu@bnro.ro

Fax: 021 311 0162

Adresa/ele de internet (daca este cazul): bnr.ro
Adresa sediului principal al autorității contractante (URL):
Adresa profilului cumpărătorului (URL): bnro.ro

Tip
contract:

□ Cumpărări directe



anunț:

Tip

□ Furnizare



Anexa 2

Servicii
□ Lucrări
□ Furnizare și/sau
servicii

Denumire contract:
„Grup statuar amplasat la intrarea în imobilul BNR din strada Doamnei nr. 8”
CPV

92311000-4 Opere de artă
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Descriere contract:
Banca Națională a României intenționează să achiziționeze servicii de creație și realizare a unui grup
statuar din bronz alcătuit din doi lei, cu o greutate maximă a unei statui de 7.000 kg, cu dimensiuni
de cca. 1,70 x 1,40 x 3,00 m (h x l x L)/bucată și montaj al acestora la intrarea imobilului B.N.R. din
strada Doamnei nr. 8, pe cele două parapete existente.

Caracteristicile și cerințele sus prezentate se pot modifica după atribuirea contractului de achiziție
publică de servicii în funcție de cerințele impuse de către Comisia Națională pentru Monumente de
For Public din cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale.
În cazul depunerii unei candidaturi din partea unui operator din altă țară, toate documentele
prezentate de către acesta vor fi traduse în limba română.
Durata de valabilitate a ofertei: minim 120 zile
Condiții contract:
Durata contractului este de 12 luni;
Perioada de execuție este de maxim 6 luni de la emiterea ordinului de începere la care se adaugă
perioada necesară efectuării recepției cu factorii abilitați în conformitate cu Hotărârea nr. 343/2017
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994.
Sursa de finanțare: fonduri proprii
Criteriu de atribuire: Cel mai bun raport calitate-preţ.
Condiții participare:
Limba de redactare a candidaturii: română.
Procedura de achiziție se va desfășura în două etape:
1) depunere a candidaturilor și selecția candidaților;
2) etapă de depunere și evaluare a ofertelor.
În vederea depunerii candidaturii autoritatea contractantă solicită candidaților să ne transmită:
-

-

o scrisoare prin care își exprimă interesul de a oferta acest proiect;
prezentarea atestatului de sculptor titular sau colaborator și documentul care să ateste forma
de înregistrare fiscală a ofertantului în conformitate cu legislația din România sau din țara
de origine a acestuia.
Curriculum Vitae și un portofoliu prin care vor detalia servicii similare prestate.
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Evaluarea candidaturilor se va realiza pe baza următorilor factori de evaluare:
Criterii eliminatorii:
A) Candidatul trebuie sa prezinte atestatul de sculptor al artistului care va realiza grupul
statuar si să menționeze statutul acestuia (angajat, colaborator, etc.).
B) Candidatul trebuie sa prezinte documentul care să ateste forma de înregistrare fiscală a
ofertantului în conformitate cu legislația din România sau din țara de origine a acestuia;
C) Candidatul trebuie să facă dovada că a prestat și dus la bun sfârșit, în ultimii 5 (cinci) ani,
servicii de natură și complexitate similară/comparabilă cu serviciile ce fac obiectul acestui
contract.
D) Candidatul trebuie să facă dovada că este capabil să prezinte desfășurări de fronturi stradale
(minim două direcții), perspective la nivelul ochiului, perspective axonometrice,
fotomontaje pe amplasament (colaj fotocopiat sau prelucrare computerizată care să includă
imaginea grupului statuar propus pe amplasament).
Prin servicii duse la bun sfârșit, se înțelege: servicii recepționate la sfârșitul prestării; prin servicii de
natura și complexitate similară/comparabilă se înțeleg serviciile de realizare și transpunere în bronz
a unor opere de artă de importanță și dimensiuni apropiate. Valoarea cumulată a serviciilor care va fi
luata in considerare este fie valoarea totala a serviciilor din contract/contracte, in cazul in care
ofertantul a acționat ca unic contractant, fie o parte din valoarea totala a serviciilor din
contract/contracte corespunzătoare cu cota sa parte din participarea la asociere sau ca
subcontractant.
Toți candidații care nu fac dovada îndeplinirii criteriilor eliminatorii vor fi declarați neconformi și vor
fi eliminați din competiție.
Factori de evaluare avuți în vedere la selecția candidaților:

Punctaj maxim

Numărul proiectelor anterioare cu o complexitate similară
dovedit a fi implementate de către candidat în ultimii 5 ani.

60 puncte

Cifra de afaceri dovedită a candidatului în ultimii 5 ani.

40 puncte

TOTAL

100 puncte

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul:
1. Pentru factorul de evaluare „Numărul proiectelor similare implementate”:
- pentru candidatul cu cel mai mare număr de proiecte anterioare cu o complexitate similară dovedit a
fi implementate în ultimii 5 ani se va acorda punctajul maxim Pi(5ani) = 60 puncte;
- pentru ceilalți candidați, cu un număr de proiecte cu o complexitate similară dovedit a fi
implementate în ultimii 5 ani mai mic, punctajul Pi(5ani) se va calcula, utilizând algoritmul:
Pi(5ani) = (număr de proiecte anterioare similare implementate/ număr maxim de proiecte
anterioare similare implementate) x 60 puncte.
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2. Pentru factorul de evaluare „Cifra de afaceri a candidatului în ultimii 5 ani”:
- pentru cea mai mare valoare a cifrei de afaceri în ultimii 5 ani se va acorda punctajul maxim
Ca(5ani) = 40 puncte;
- pentru celelalte valori ale cifrei de afaceri, punctajul Ca(5ani) se va calcula utilizând algoritmul:
Ca(5ani) = (valoare cifră de afaceri candidat/valoare maximă cifră de afaceri) x 40 puncte.
Cifra de afaceri este dovedită de copii după documente contabile sau certificată de un expert contabil
Numărul minim de candidați ce vor fi selectați în vederea depunerii ofertelor nu poate fi mai mic de
3 (trei). În situația în care, în urma procesului public de selecție, numărul candidaților selectați este
mai mic decât cel stabilit în invitația de selecție, autoritatea contractantă poate opta pentru continuarea
procedurii cu un număr mai mic de candidați sau pentru anularea procedurii.
Termenul limită de primire a candidaturilor: 30.09.2020 ora 11.00
Informații suplimentare:
Eventuale solicitări de clarificări sau informații suplimentare se pot transmite pe e-mail la adresa:
laurentiu.vasilescu@bnro.ro.
Documentele de calificare și selecție se depun la Registratura BNR, din București, str. Doamnei nr. 8,
parter, sector 3, București și vor avea înscrise pe plic denumirea aplicantului, denumirea proiectului
de achiziție „Grup statuar amplasat la intrarea în imobilul BNR din strada Doamnei nr. 8”, și va fi
adresat - în atenția Laurențiu Vasilescu – Direcția Achiziții, Serviciul realizare achiziții prin contracte.

Ofertele vor fi prezentate pe suport de hârtie.

Autoritatea contractantă va transmite doar candidaților selectați invitația de participare la etapa a
doua a procesului de achiziție, însoțită de documentația de atribuire.
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