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ANUNT DE PARTICIPARE 

privind delegarea gestiunii serviciului de construire, modernizare, reparare si intretinere a retelei 
stradale, lucrari de arta, parcari (cu exceptia celor aflate in administrarea altor entitati) aflate 
in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, inclusiv echiparea tramei stradale 

cu elemente de mobilier urban 
 
 
 

1. Denumirea, adresa, numarul de telefon si de fax, adresa de e-mail ale 
delegatarului: Primaria Municipiului Ploiesti, Bulevardul Republicii nr.2 ,Localitatea: 
Ploiesti, Cod postal: 100066, Tel. 0244-516699, Fax: 0244-510731,                          
Email: serv.drumuri@ploiesti.ro 

2. Serviciul public la care se refera delegarea gestiunii si durata delegarii: Serviciul 
de construire, modernizare, reparare si intretinere a retelei stradale, lucrari de arta, parcari 
(cu exceptia celor aflate in administrarea altor entitati) aflate in administrarea Consiliului 
Local al Municipiului Ploiesti, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier 
urban,pe o perioada de 5 ani. 

3. Locul de unde poate fi achizitionat, contra cost, Caietul de Sarcini: Primaria 
Municipiului Ploiesti, Bulevardul Republicii nr.2 ,Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 
100066, Tel. 0244-516699, int.177, Fax: 0244-510731, Email:serv.drumuri@ploiesti.ro  

4. Persoana de contact: Dobre Daniel Mihai – Directia Tehnic Investitii 
5. Obiectivele pe care si le propune autoritatea contractanta: Realizarea unui raport 

calitatea/cost cat mai bun si pentru perioada de derulare a contractului de delegare de 
gestiune si un echilibru intre riscurile si beneficiile asumate prin contract. 

6. Acte cerute ofertantilor pentru dovedirea experientei tehnice si manageriale: O 
lista a proiectelor derulate in ultimii 3 ani, insotita de certificari de buna executie 
pentru cele mai importante lucrari; O lista a lucrarilor executate in ultimii 5 ani, 
insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari; indeplinirea 
si finalizarea in ultimii 5 ani a 1 contract de lucrari de natura similara, "lucrari executate 
si duse la bun sfârsit" / "contract de lucrari finalizat", astfel: 1 sau max 3 contracte de 
reparatii/reabilitare/intretinere retele stradale, avand o valoare de cel putin 55.000.000,00 
LEI fara TVA; 1 sau max 3 contracte de reparatii/reabilitare pod/pasaje, avand o valoare de 
cel putin 500.000,00 LEI fara TVA; 1 sau max 3 contract de furnizare montare elemente 
de mobilier urban, avand o valoare de cel putin 300.000 lei fara tva;   1 coordonator 
lucrare absolvent al Facultatii de Cai Ferate, Drumuri si Poduri (CFDP)cu experienta 
profesionala in domeniul contractului de cel putin 5 ani;  4 ingineri/subingineri absolventi ai 
Facultatii de Cai Ferate, Drumuri si Poduri (personal suplimentar fata de coordonatorul de 
lucrare) cu experienta profesionala de cel putin 1 an atat in participarea la executia unor 
lucrari de drumuri cat si la poduri;  2  RTE domeniul drumuri, poduri  (personal suplimentar 
fata de inginerii absolventi CFDP si coordonatorul delucrare); -  responsabili tehnici cu 
executia ( RTE ) lucrarilor in domeniile aferente proiectului. Fiecare RTE propus va 
trebui sa aiba experiente in cel putin un contract de executie lucrari pe 
domeniul/domeniile pentru care este propus in prezenta oferta.Pentru fiecare RTE propus 
se vor prezenta certificatul de atestare profesionala si legitimatia valabile la data 
deschiderii ofertelor. (se va prezenta copie dupa contractul individual de 
munca/angajament/document echivalent +declaratie de disponibilitate în original + CV în 
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original+ autorizatia in copie conform cu originalul)sau contract cu o firma de 
specialitate; CQ in domeniul drumuri (personal suplimentar fata de absolventii CFDP, 
coordonatorul de lucrare si RTE) - este suficientă decizia de numire;   1 manager al 
sistemelor de management de mediu (se va prezenta copie dupa contractul individual de 
munca/echivalent/declaratie de disponibilitate în original). Se vor prezenta documente 
(atestat/certificat profesional) doveditoare din care sa rezulte capacitatea de exercitare a acestor 
activitati; 1 manager al sistemelor de management al calitatii (se va prezenta copie dupa 
contractul individual de munca/echivalent/declaratie de disponibilitate în original). Se vor 
prezenta documente (atestat/certificat profesional) doveditoare din care sa rezulte capacitatea 
de exercitare a acestor activitati; 1 coordonator de Securitate si sanatate in munca (SSM). 
(specialist in domeniul securitatii si sanatatii in munca)-  se va prezenta copie dupa contractul 
individual de munca / echivalent / declaratie de disponibilitate în original )Se vor prezenta 
documente (atestat/certificate profesional) doveditoare din care sa rezulte capacitatea de 
exercitare a acestor activitati; O declaraţie referitoare la efectivele medii anuale ale 
personalului angajat şi al cadrelor de conducere în ultimii 3 ani; Certificat valabil ISO 9001 
sau alt certificat echivalent; Certificat valabil ISO 14001 sau alt certificat echivalent. 
Ofertantul va trebui sa faca dovada ca dispune ( in proprietate/leasing/contracte, 
conventii de inchiriere: 2 buc. statie topo; program de proiectare CAD pentru predare 
documentatie tehnica; 2 buc. statie de mixturi asfaltice cu capacitate de minim 160 
t/h; 2 buc. Statie de beton; 3 buc. repartizator finisor de asfalt cu sistem automat de 
control al nivelului; 6 buc. cilindru compactor; 4 buc. autogreder; 3 buc. freza de 
asfalt; 12 buc. autobasculanta; 4 buc. excavator; 4 buc. incarcator pe pneuri si/sau 
senile; 4 buc.autobetoniera. 

7. Acte cerute ofertantilor pentru dovedirea experientei bonitatii si capabilitatii 
financiare: bilant contabil/extras de bilant/raport de audit/raport al cenzorilor / auditul 
financiar emis de persoane autorizate ,etc.; aferente anilor 2010, 2011, 2012; declaratie 
privind media cifrei de afaceri globale  intr-o perioada anterioara care vizeaza cel mult ultimii 
3 ani, în măsura în care informaţiile respective sunt disponibile; valoarea minima a cifrei medie 
anuale de afaceri sa fie cel putin egala cu 132.000.000,00 lei, echivalent a 30.000.000,00 de 
euro, la cursul de schimb valutar, afisat de BNR in data de 29.07.2013: 1 euro = 4,3886 lei; 
Cazierul judiciar al persoanei care are calitatea de administrator al operatorului. 

8. Data si locul de primire a ofertelor: 23.08.2013 orele 12:00, la sediul delegatarului 
(Primaria Municipiului Ploiesti – Directia Tehnic Investitii) 

9. Durata in care ofertantii raman angajati prin termenii ofertelor lor: 120 zile 
10. Data, ora si locul de deschidere a ofertelor: 26.08.2013 orele 11:00, la sediul 

delegatarului (Primaria Municipiului Ploiesti – Directia Tehnic Investitii) 
11. Conditii de plata in vederea obtinerii documentatiei de delegare: 50 lei. Se achita 

la sediul delegatarului ( Casierie ). Documentatia va fi pusa la dispozitia ofertantilor 
in baza unei solicitari scrise din partea acestora. 


