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INVITAȚIE PENTRU SCRISORI DE INTERES 

Supervizare lucrări pentru Proiectul „Regenerare urbană a spațiilor din zona blocurilor din cartierele Alfa, Faleza 

Mureș, Confecții, Micălaca, Vlaicu și centru, inclusiv zona protejată din Municipiul Arad” 

 
Această invitație pentru scrisori de interes urmează Anunțului General de Achiziții  8364-GPN-48156  pentru acest proiect, 
care a fost publicat pe site-ul BERD (http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement/project.shtml) în secțiunea 
Oportunități de Achiziții, în data de 25 iulie 2016  și în Suplimentul pentru Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (OJ/S). 

 
Municipiul Arad intenționează să folosească împrumutul obținut de la Banca Europeană pentru Reconstrucții şi Dezvoltare 
pentru acoperirea costurilor aferente Proiectului „Regenerare urbană a spațiilor din zona blocurilor din cartierele Alfa, Faleza 
Mureș, Confecții, Micălaca, Vlaicu și centru, inclusiv zona protejată din Municipiul Arad”. 
 
Lucrările vor consta în construirea parcărilor la sol și a facilităților aferente, respectiv trotuare, canalizare, mobilier urban și 
spații verzi.  
 
Capacitățile proiectului sunt următoarele: 

- amenajare parcări la sol – 201.140 mp; 
- amenajare trotuare – 38.121 mp; 
- realizare canalizare pluvială – 12.770 ml; 
- amenajare spații destinate recreerii- 64.652 mp; 
- realizare semnalizare verticală - 921 buc; 
- realizare semnalizare orizontală – marcaje transversale – 6.660 mp; marcaje longitudinale – 7.630 ml. 
- Construcție fast-park-uri:           -         Micalaca 100-200  – 2 buc; 

- Micalaca 300 – 3 buc; 
- Micalaca 500-700 – 1 buc; 
- Alfa – 2 buc. 

 
Lucrările vor cuprinde regenerarea spațiilor dintre blocurile de locuințe (parcări, trotuare și spații verzi, canalizare pluvială), 
extinderea rețelei de canalizare pluvială, inclusiv Detaliile de execuție, partea desenată și Lista cantităților de lucrări.  
 
Consultantul va avea obligația să-și asume rolul de Inginer, așa cum este definit în Condițiile de Contract pentru Construcții 
ale FIDIC RED, dar și să asigure Supravegherea Independentă a Construcției în concordanță cu prevederile legislației în 
domeniu. 
 
Scopul principal al acestei activități îl constituie sprijinul pentru întocmirea documentelor de licitație, asistență pe parcursul 
desfășurării licitației și supravegherea executării lucrărilor din acest proiect. 

Numele Proiectului Regenerare urbană a spațiilor din zona blocurilor din cartierele Alfa, Faleza 
Mureș, Confecții, Micălaca, Vlaicu și centru, inclusiv zona protejată din 
Municipiul Arad 

Referință achiziție 8501-EOI-48156 

Țara Romania 

Sectorul de afacere Infrastructură municipal și de mediu 

Numărul proiectului 48156 

Sursa de finanțare EBRD și Primăria 

Tipul de contract Achiziții de bunuri, lucrări și servicii 

Tipul de anunț Invitație pentru scrisori de interes (finanțat din împrumut și grant) 

Data emiterii: 19 Decembrie 2016 

Data închiderii 16 Ianuarie 2017 la 10.00 am ora locală  
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Serviciile vor include, fără a se limita la acestea, următoarele: a) participarea la întocmirea documentației pentru licitație și 
asistență pe parcursul desfășurării procedurii de licitație; b) stabilirea sistemelor de control managerial al contractului de 
lucrări; c) administrarea contractului de către Inginer; d) controlul cantităților estimate ale lucrărilor și al costurilor rezultatelor 
contractuale, pentru monitorizarea progresului lucrărilor și a înregistrărilor tehnice; e) controlul și acceptarea certificatelor de 
plată intermediare și finale ale contractantului; f) acceptarea și/sau aprobarea personalului-cheie al contractanților, 
asigurărilor, garanțiilor, licențelor, programelor, metodologiei de execuție, planurilor de management al traficului, măsurilor de 
siguranță, furnizorilor și materialelor de inclus în lucrări, planurilor pentru asigurarea și controlul calității, prevederilor de 
laborator și executării programului de testare, subcontractanților, instalației, echipamentelor și protecției mediului înconjurător; 
g) supravegherea directă a lucrărilor și monitorizarea progresului; h) întocmirea rapoartelor intermediare, tehnice și 
contractuale; i) executarea testelor de control al tuturor materialelor destinate a fi incluse în lucrări permanente și al tuturor 
lucrărilor executate; j) acordarea de asistență Municipiului la raportarea (tehnică, financiară, de mediu etc.) către BERD 
privind administrarea contractului de lucrări și alte aspecte legate de sănătate și protecția muncii.  

 
Se estimează că activitatea va începe în luna mai 2017 și va dura 60 de luni (inclusiv cele 24 de luni pentru perioada de 
notificare a defectelor). 
 
Contractul va fi finanțat în proporție de 51% dintr-un împrumut BERD și 49% de Municipiul Arad, iar pentru preselectare și 
selectare sunt eligibile firmele de consultanță din orice țară . 
 
Pentru a determina capabilitatea și experiența Consultanților ce urmează să fie preselectați, informațiile depuse trebuie să 
includă următoarele: 

1. Profilul firmei / grupului, organizarea și personalul (maxim 2-4 pagini). 
2. Detalii privind experiența anterioară în proiecte sau contracte similare,  în special în ultimii 5 ani, incluzând 

informații despre valoarea contractului, autoritatea contractantă/ clientul, locul / țara proiectului, durata proiectului 
(luna/anul până la luna/anul), numărul de luni în care au fost furnizate serviciile (dacă este diferit față de durata 
proiectului), principalele activități și obiective. 

3. CV-urile experților cheie care ar putea să presteze serviciile, detaliind calificările, experiența în activități similare, 
în special în ultimii 5 ani, și incluzând informații cu privire la autoritatea contractantă / client, locația / țara 
proiectului, durata proiectului (luna/anul până la luna/anul), numărul de luni în care au fost furnizate serviciile 
(dacă este diferit față de durata proiectului), principalele activități și obiective. 
 

Scrisoarea de interes nu trebuie să depășească 25 de pagini (fără CV-uri, Declarația Consultantului și Fișa de Informații 
generale). 
 
În scopul îndeplinirii cu succes a sarcinilor contractuale, se are în vedere ca echipa consultantului să cuprindă următorii 
experți: 

• Un team leader (șeful echipei) / Inginer Rezident – Diplomă în Ingineria Civilă, cu minim 10 ani de experiență în 
activități similare și minim un contract ca Team Leader / Inginer Rezident. 

• Un Inspector control cantitate – Diplomă în Ingineria Civilă, cu minim 7 ani de experiență în activități similare și minim 
un contract ca Inspector control cantitate. 

• Un Inspector atestat în domeniul Control calitate produse - Diplomă în Ingineria Civilă cu minim 7 ani de experiență 
în activități similare și minim un contract ca Inspector control calitate produse. 

• Un Inspector atestat în domeniul Drumuri, poduri, tunele, piste de aviație, transport pe cablu, în concordanță cu 
prevederile Inspectoratului de Stat în Construcții și minim 5 ani experiență în activități similare 

• Un Inspector atestat în domeniul Lucrări tehnico-edilitare și rețele de apă și canalizare, în concordanță cu prevederile 
Inspectoratului de Stat în Construcții și cu minim 5 ani experiență în activități similare. 

• Un Inspector atestat în domeniul Construcții civile, industriale și agricole, în concordanță cu prevederile 
Inspectoratului de Stat în Construcții și cu minim 5 ani experiență în activități similare. 

• Un Inspector atestat în domeniul Instalații electrice, în concordanță cu prevederile Inspectoratului de Stat în 
Construcții și cu minim 5 ani experiență în activități similare. 
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• Un Inspector atestat în domeniul peisagistică, în concordanță cu prevederile reglementărilor specifice și cu minim 5 
ani experiență în activități similare. 
 
Experții Consultantului trebuie să cunoască bine Condițiile de Contract pentru Construcții ale FIDIC RED / Condițiile de 
Contract ale Instituțiilor financiare internaționale (IFI). Limbile contractului sunt limba engleză și română. 
 
Consultantul va avea nevoie de un grup format din personal tehnic de sprijin: 

• Un inspector de trafic 
• Un expert în sănătate și siguranță 
• Un expert financiar 
• Personal administrativ. 
 

Profilul Consultantului: 
 
Consultantul trebuie să fie o firmă sau un consorțiu de firme care să dețină licențe valabile pentru cel puțin un membru al 
consorțiului pentru supravegherea independentă a construcțiilor în concordanță cu prevederile legislației în domeniu. 
 
Consultantul trebuie să îndeplinească simultan următoarele cerințe: 

• Consultantul va avea experiență în cel puțin un contract legat de construcții civile, în ultimii 5 ani. 
• Consultantul va avea experiență în cel puțin un contract legat de supravegherea lucrărilor pentru punerea în aplicare 

/ modernizarea utilităților publice (apă potabilă/apă reziduală și iluminare), în ultimii 5 ani. 
• Consultantul va avea experiență în cel puțin un contract care demonstrează cunoașterea reglementărilor naționale în 

domeniul construcțiilor. 
 
Scrisoarea de interes (care include CV-uri, Declarația Consultantului și Fișa de Informații generale: 
(http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement/notices/csu/contact_sheet.doc.) se va depune prin e-mail, în limbile 
engleză și română, într-un singur fișier în format .pdf, către persoana de contact a Clientului, pentru a ajunge la Client 
nu mai târziu de termenul limită 16 Ianuarie 2017 la 10.00 am ora locală. Scrisoarea de interes trebuie să fie într-un singur 
fișier (pdf).  Clientul își rezervă dreptul să refuze aplicațiile care au fost depuse în mai multe fișiere. Consultantul poate împărți 
scrisoarea de interes în mai multe fișiere numai în cazul în care se depășește limita permisă pentru un fișier. În cazul unei 
neconcordanțe, va prevala varianta în limba engleză a documentației. 
 
Criteriile de evaluare a scrisorilor de interes: 

1) Profilul companiei – 10%, din care 5% reprezintă anii de experiență în domeniu și 5% reprezintă capacitatea de 
susținere (numărul personalului calificat, prezența biroul local în țară, disponibilitatea experților calificați etc.) 

2) Experiența – 50%, din care 25% reprezintă experiența Consultantului în contracte similare legate de drumuri 
urbane, 15% reprezintă experiența Consultantului în contracte similare legate de rețelele de utilități urbane și 10% 
reprezintă experiența Consultantului în regiune. 

3) Acces la experți calificați – 40%. 
 
Pentru a demonstra disponibilitatea experților calificați, Consultantul va furniza cel puțin un CV pentru fiecare poziție necesară 
pentru implementarea contractului, conform celor indicate mai sus. 
 
 
Procedura de achiziție: 
 
Achiziția serviciilor de consultanță va fi efectuată prin procedurile specificate în Politicile și regulile privind achizițiile publice 
pentru proiecte finanțate de BERD din octombrie 2014. 
 
Pe baza scrisorilor de interes transmise ca urmare a prezentei invitații, se va întocmi o listă a companiilor calificate, după 
care, companiile preselectate vor fi invitate să își depună ofertele. 
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În cazul în care, printr-un proces judiciar sau o altă anchetă oficială, Consultantul a fost găsit implicat în oricare dintre 
Practicile interzise, așa cum sunt definite în Politicile și regulile privind achizițiile publice pentru proiecte finanțate de BERD, 
împreună cu scrisoarea de interes vor fi furnizate detalii cu privire la temeiul care a condus la rezultatul procesului sau 
anchetei respective.  
 
Angajatorul își rezervă dreptul de a nu preselecta firmele de consultanță care au încălcat oricare dintre Practicile Interzise, 
indiferent de rezultatele evaluării tehnice a scrisorilor de interes. 
 
Consultanții interesați pot obține informații suplimentare la adresa de mai jos, între orele 08:00 și 17:00 (ora locală). 
 

Persoană de contact:        Laura Bocancios 

Client:                                 Municipiul Arad 

Adresa:                              Bd. Revoluției nr.75, Arad 

Email:                                lbocancios@primariaarad.ro  

Tel:                                     0040 257 212 478 

Fax:                                    0040 257 212 478 

 
 


