PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia Urbanism
ÎNTREBĂRI

RĂSPUNSURI CLARIFICĂRI

CONCURS DE SOLUŢII
„Amenajare spaţiu suprateran Parcaj Universitate: proiect tehnic”
RĂSPUNSURI LA ÎNTREBĂRI ŞI SOLICITĂRI DE CLARIFICĂRI, RUNDA II, 10-26.09.2011
TEMA
1. Referitor la plansa 01 - pdf - Plan de incadrare in Da, propunerea va cuprinde şi pietonalul
zona cu marcarea zonei de studiu sc1/500.
adiacent clădirii Universităţii.
Intrebare1: Propunerea va fi cuprinsa in aceasta
arie? Adica vom interveni si pe pietonalul de vis-avis de piata, adiacent Universitatii?
2. Am vazut ca bugetul estimat pentru amenajarea
suprafetei pietii (fara lift, rampe, guri de
exhaustare, etc.) este de aproximativ 500.000
euro, fara TVA. Care este suprafata exacta de
amenajat care intra in acest buget? Se include
trotuarul cladirii Universitatii impreuna cu
elementele de mobilier urban aferente ? (statii de
autobuz, chioscuri, etc.), de asemenea toata
suprafata carosabila necesara circulatiei auto?

Trotuarul aferent clădirii Universităţii este cuprins
în aria de studiu, dar ca execuţie nu este cuprins
în bugetul de 500.000 euro. Suprafaţa carosabilă
a Bd. Regina Elisabeta (4 benzi auto) şi staţiile
de transport în comun nu sunt cuprinse în acest
buget.

3. Exista disponibila o schema legata de
pozitionarea in zona sau in cadrul parcajului a:
spatiilor de pompare apa; a tubulaturilor necesare
acestora si a racordurilor la canalizare.
Aceasta informatie ar fi utila in cazul unei
amenajari peisagere ce ar include eventuale
ochiuri de apa

Nu vor fi permise ochiuri de apă pe parcaj.

4. Pentru a putea lucra la reconformarea gurilor de Nu va fi permisă mutarea din poziţia actuală a
exhaustare/ventilatie am dori sa stim debitul de aer gurilor de evacuare aer cu fum sau CO.
al fiecarui exhaustor.
Debit: 43.500 m3/ h / buc x 6 buc.
Simultaneitate max. 4 buc pentru v max < 5 m/s
5. Circulatia auto 4 benzi, statia de taxi si de
autobuz raman neschimbate?

Circulaţia auto pe 4 benzi rămâne neschimbată,
cu eventuale mici rectificări.
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Staţia de taxi nu este obligatorie.
Numărul staţiilor de transport în comun se
păstrează. Poziţia staţiilor se poate modifica.
6. Se pot propune piste de biciclisti?

Da.

7. Ce se intampla cu punctul de vanzare de bilete
RATB?

Poate fi păstrat, repoziţionat sau eliminat.

8. Exista un releveu al celorlalte statui (in
intregime, sau cel putin soclu, gabarit general)?

Planşa 09. RELEVEE STATUI .dwg cuprinde
releveele tuturor celor 4 statui din Piaţa
Universităţii.

9. Se pot monta statuile in afara parcajului?

Nu. Statuile se vor repoziţiona pe locurile
indicate în documentaţie.

10. Se poate interveni asupra soclurilor statuilor
prin inaltarea sau micsorarea lor ?

Nu, nu se poate.

11.Partea superioara
carosabila?

a

parcajului

poate

fi Nu poate fi carosabilă.
Concurenţii pot propune o soluţie pentru accesul
auto de intervenţie şi pentru riverani.

12. Exista ultime revizii ale proiectului parcari Nu.
subterane, care ar aduce modificari la nivelul
suprateran (rampe, accese, ventilatii)?
13. Suprafata propusa obligatorie de spatiu verde
de 2500mp se va raporta la toata aria studiata?
Adica inclusiv fasia verde de vis-a-vis de piata, de
peste circulatia auto - adiacent Universitatii?

Da.

14. Am dori sa stim denumirea ştiinţifică a copacilor
existenţi în aria de intervenţie. În particular cei de
pe Bd. Regina Elisabeta şi str. Academiei (în faţa
Universităţii de Arhitectură), Str. Toma Caragiu, cei

În zona studiată se găsesc următoarele specii de
arbori:

Acest aviz trebuie înţeles ca un aviz prealabil,
însă soluţiile care se vor apropia cel mai mult de
suprafaţa de spaţiu verde solicitată vor fi la
aprecierea juriului. Există posibilitatea
renegocierii avizului, dar, în principiu, suprafaţa
de spaţiu verde trebuie să fie cel puţin egală cu
cea existentă iniţial. (În suprafaţa verde sunt
cuprinse şi alveolele copacilor/arbuştilor izolaţi).

Pe Bd. Regina Elisabeta, în faţa Universităţii –
Tilia, Platanus.
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din faţa BCR şi ansamblul de copaci ce înconjoară
Muzeul de Artă şi Istorie al Municipiului Bucureşti.
Ar fi preferabil o planşă în format .dwg cu această
informaţiei. Este disponibilă?

Pe Strada Toma Caragiu – Tilia.
În faţa clădirii BCR – Tilia, 2 arbori.
În curtea Muzeului De Artă şi Istorie al
Municipiului Bucureşti – Ailanthus, Tilia,
Carpinus, Robinia pseudacacia.
Planşa în format .dwg cu această informaţie nu
este disponibilă.

15. Runda I, Raspunsuri Clarificari
La intrebarea 1. si 2. Raspuns: de Acord, un Coleg
nu stie romineste a interpretat gresit, si prea
devreme.

Promotorul şi coorganizatorul doresc o
participare cât mai largă la acest concurs, dar nu
îşi pot asuma, din limite organizatorice, sarcina
de a clarifica termeni şi noţiuni concurenţilor care
au probleme de înţelegere a limbii române şi/sau
In E-Mail din Vineri, 09.09.2011 am rugat ca sa
a limbii engleze, singurele în care este furnizată
descrieti in Limba romina ce intelegeti cu cuvintele: concurenţilor documentaţia. În unele situaţii,
La Intrebarea 4. "Avem in [...] cu limba romina
explicarea unor termeni poate duce la sugerarea
"Probleme de intelegere" referitor la cuvintele:
unor intervenţii, ceea ce ar fi inacceptabil într-un
a.. ale parapetului rampelor de acces
concurs. Vă recomandăm să colaboraţi cu un
b.. ale anvelopei liftului
cunoscător al limbii române sau al limbii engleze,
c.. ale racordului de exhaustare centrala
eventual cu o oarecare înţelegere a domeniului
d.. vestigiile bisericii Sf. Sava vor fi protejate in
construcţiilor, care să vă transmită echivalentul
situ (Sf. Sava se afla in B dul Regina Elisabeta) =
în limba germană al termenilor şi sintagmelor
............... Ruine? Urma?
utilizate în temă.
e.. conturul vestigiilor Academiei Domnesti va fi
marcat la suprafata" Ruine? Urma?
De Exemplu: anvelop, develop in germana =
Entwickeln, in romineste = a dezvolta, a desfasura,
a expune. De Exemplu: vestigii, in germana = Spur
= Urma in romineste Daca as fi perfect in engleza,
nu as ruga in romineste. Aici se vorbeste limba
germana eu vorbesc romineste dar nu bine.
Va rugam inca odata in 2, 3 cuvinte sa descrieti ce
intelegeti in limba romina pentru cele 5 cuvinte sus
si 5 cuvinte jos:
a.. marcare in paviment
b.. parcajul se coboara cu nr de m aferent
c.. toate fundatiile excavate sint cuprinse in
releveu
d.. se poate modifica prospectul b-dului Regina
Elisabeta?
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e.. traficul auto va functiona ca fundatura
La Intrebarile 20. 21. 23. 24. 25. (26. 27. 34b ale
mele) 31. si 43. Dupa cum vedeti sint si alti
concurenti de parerea mea.
Cel mai important Faktor, Element in Garaj
suprateran si/sau subteran este INTRARE in sens
unic si IESIRE in sens unic.

În ceea ce priveşte observaţiile şi aprecierile
dumneavoastră asupra unor rezolvări din
proiectul parcajului subteran, care condiţionează
amenajarea spaţiului suprateran, acestea vor sta
în atenţia promotorului.

In proiectarea de fata sint nenumarate incrucisari;
Accidentul este programat.
Rampele plasate la ca. 5m in fata Fasadelor
reprezentative ale sediului central al BCR si ale
Banci Comerciale, este o greseala. A treia Rampa
in Toma Caragiu ajunge in mijlocul de circulatie al
Strazii Ion Ghica, este o greseala.
Nu aveti Scari si Ascensoare, ce aveti este putin,
este o greseala. Un asemenea Garaj subteran nu
ar primi Permisiunea de a construi nici unde in
Germania. Exista posibilitatea altor Solutii.
La Intrebarile Ventilatie 23. A3, 31. (32. al meu).
Dupa cum vedeti sint si alti concurenti de parerea
mea. Oameni care lucreaza in sediul central al
BCR si ale Banci Comerciale privesc ca pe Tablett
la Ventilatie pe AXA 3-8, nu este frumos, este o
greseala. Exista posibilitatea altor Solutii.
La Intrebarile Statui 36. si 37. Dupa cum vedeti sint
si alti concurenti de parerea mea. Mihai Viteazul
este cunoscut si important.
Amplasarea Statuiilor intr-o Axa este ca Perle pe
un Fir, nu este frumos, este o greseala. Exista
posibilitatea altor Solutii de plasare cu finete in
Teren / spatiul Pietei.
16. In PUZ-ul Linia 5 Metrou, in zona Piata
Universitatii, exista o zona sub Blvd. Elisabeta,
care se specifica ca va fi "afectata traseului liniei 5
metrou". Puteti preciza in ce masura va fi afectata?
De exemplu, se pot propune in zona respectiva
plantari de arbori? Sau limita statiei/liniei va fi cea

În principiu, în zona respectivă se poate planta o
vegetaţie care poate creşte în condiţiile în care
solul vegetal poate atinge maxim 70-80 cm peste
placa hidroizolată din beton. De remarcat că
există specii de arbori chiar de talie medie care
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indicata in PUZ, adica aproximativ aliniamentul
statuilor, si deci nu se pot planta arbori pe acea
zona?

pot evolua favorabil în aceste condiţii.

17. In PUZ-ul Linia 5 Metrou, la intersectia str.
Academiei cu Blvd. Elisabeta, exista o iesire de
metrou. Trebuie luate in considerare (ca date de
tema pentru concursul prezent) pozitia si
dimensiunile ei? Se poate propune alta pozitie?
Daca da, trebuiesc atasate date suplimentare
legate de statia de metrou propusa. Trebuie luata
in considerare pentru acest concurs raza de 10 m
in jurul iesirii de metrou proiectate pe care se
interzic "permanent constructiile"?

Ieşirea de metrou nu face obiectul concursului,
dar se va ţine seama că ea va exista în viitor pe
amplasamentul propus în PUZ. Nu se poate
propune o altă poziţie a staţiei de metrou.

18. Dupa PUZ, linia 5 metrou/ statia Universitate si
planul cota 0.00, apare amprenta posibila a
accesului statiei de metrou. In ce masura acest
viitor obiect este de luat in considerare pentru
proiectul de amenajare?
19. Puteti pune la dispozitie PUZ-ul pentru parcajul
subteran pentru a vedea in ce context se afla cu
planurile cota 0.00 ale parcarii subterane, care
prevad niste cladiri tehnice in spatiul public?

Extrasul din PUZ Linia 5 Metrou se poate
vizualiza pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului
Bucureşti www.pmb.ro, dar un link este în site-ul
concursului la Link-uri utile. Consultaţi
suplimentul de documentaţie.

20. Este posibil ca documentatia privind planul
Vă punem la dispoziţie documentul descărcat din
zonei protejate nr.06 Bulevardul Regina Elisabeta – site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti la
Bulevardul Kogălniceanu subzona Cp1b
supliment documentaţie.
sa fie pusa la dispozitia concurentilor prin tema de
concurs? Motivul ar fi evitarea unor dificultati
aparute la descarcarea de pe pagina de internet a
Primariei Municipiului Bucuresti.
21. Pentru a elimina orice suspiciuni in legatura cu
legalitatea proiectului de parcare subterana care
sta la baza acestui concurs, ne puteti spune daca
acest proiect se face cu avizul Ministerului Culturii,
si daca putem vedea acest aviz?

Ataşăm ca supliment de documentaţie adresa de
informare a Ministerului Culturii şi Patrimoniului
Naţional, prin care se menţionează că avizul final
pentru monumente al proiectului de parcaj
subteran se află în circuitul de avizare. Nefiind
un document intrat în circuitul civil, nu îl putem
pune la dispoziţia concurenţilor.
Parcajul se execută în acest moment în baza
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unei autorizaţii de construire pentru etapa I,
lucrări subterane până la cota -0,80, în cadrul
incintei de pereţi mulaţi, în conformitate cu PUZ
aprobat si cu avizul MCPN pentru Etapa 1
subetapa I – lucrări în subteran, legalitatea
acesteia fiind confirmată de către Inspectoratul
de Stat în Construcţii.
În etapa a II-a a execuţiei se vor autoriza
lucrările de suprafaţă şi accesele în baza unei
documentaţii de urbanism de rectificare, realizată
pe baza temei de concurs, pentru care a existat
o consultare a OAR cu Ministerul Culturii şi
Patrimoniului Naţional. Autorizarea etapei a 2-a
se va face în avizul MCPN.
REGULAMENT
22. In declaratia de autorat co-autorii proiectului pot Coautorii sunt diferiţi, de regulă, de autorul
sa fie inregistrati la rubrica autor principal sau
principal, care poate fi titularul unui birou
trebuie sa-si stabileasca un lider ca autor principal? individual de arhitectură sau angajat ori asociat
într-o societate comercială de proiectare. Oricare
din aceste două entităţi poate avea calitatea de
concurent şi depune un proiect în concurs,
conform Regulamentului.
Totuşi o formulă exclusivă de coautorat (fără
autor principal) este posibilă, în funcţie de
structura echipei şi de contribuţia membrilor
acesteia la realizarea soluţiei. Este important
însă să se evidenţieze în formularul de
participare, în afara autoratului, cine introduce
proiectul în concurs, astfel ca, la finalul
concursului, promotorul să aibă un proiectant cu
care să negocieze şi încheie contractul.
23. In cazul inscrierii in concurs a unui proiect de
catre un birou individual de arhitectura, autorul
principal poate sa fie un ahitect, un urbanist sau
arhitect peisagist din spatiul UE cu care biroul
inscris are in vedere o asociere? Cand trebuie
materializat contractul de asociere?

În cazul în care un birou individual de arhitectură
înscrie un proiect în concurs, arhitectul cu drept
de semnătură titular al biroului îşi asumă
proiectul ca autorul principal. Biroul individual va
funcţiona astfel ca lider de asociere. Biroul
individual se poate asocia cu persoane fizice,
birouri sau societăţi de proiectare din domeniul
arhitecturii, urbanismului, peisagisticii, designului
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sau ingineriei în funcţie de formula optimă a
echipei de proiect. Specialiştii din aceste entităţi
pot fi coautori sau colaboratori pe specialităţi.
Biroul individual îşi va asuma însă calitatea de
lider de asociere.
Dovada asocierii/lor nu va fi prezentată odată cu
proiectul, ci va fi înaintată promotorului după
invitaţia la negociere, potrivit art. 4.2.7 din
Regulament. Concurenţii sunt însă obligaţi să
menţioneze în formularul de participare toate
datele privind asocierile sau colaboratorii din
echipa care a elaborat proiectul.
24. Doresc mai multe detalii despre garantia de
participare de 4.200 lei. Prin garantie sa inteleg ca
acesti banii imi sunt restituiti dupa concurs? Daca
da, cand si cum?

Cerinţa constituirii garanţiei de participare este
prezentată detaliat în cadrul Regulamentului
concursului la art. 2.2.1-2.2.5. De asemenea,
sunt prezentate şi modalităţile de restituire.
Garanţia de participare a constituit obiectul
întrebărilor din runda I, numerele 65-68. Vă
invităm să parcurgeţi cu atenţie răspunsurile la
respectivele întrebări din runda I, Regulamentul
concursului şi, pentru o documentare juridică mai
avansată, actele normative la care se face
referire în Regulament.

25. Un concurent (firma sau persoana fizica) poate
preda 2 sau mai multe solutii? In cazul unui
raspuns afirmativ, garantia de participare se achita
o singura data sau pentru fiecare proiect depus?

Conform art. 3.4.1 din Regulament, „Un
concurent poate depune unul sau mai multe
proiecte în concurs, fiecare fiind prezentat şi
predat separat (subl. noastră), în condiţiile
prevăzute de prezentul Regulament.
Fiecare proiect fiind prezentat şi predat separat,
va avea ataşată dovada în original a constituirii
garanţiei de participare (fiecare proiect are
garanţia sa).

26. Conform Regulamentului concursului, garantia
de participare poate fi realizata prin "polita de
asigurare pentru suma garantata".
INTREBARE: Asigurarea profesionala gratuita in
valoare de 7000 EURO/arhitect, valabila pentru
membrii Filialei Bucuresti cu cotizatia achitata la zi,

Garanţia de participare se constituie de către
concurent în favoarea Promotorului (Municipiul
Bucureşti) distinct pentru participarea la acest
concurs de soluţii. Concurentul nu poate garanta
cu un instrument de garantare care nu este
constituit pentru această procedură de achiziţie.
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satisface aceasta conditie? In acest caz, ce trebuie
sa contina documentul furnizat de asigurator
(conditii generale de asigurare pentru toti membri
filialei, conditii particulare pentru fiecare asigurat,
referire explicita la denumirea concursului etc.)?

În cazul în care garanţia de participare se
constituie sub formă de Poliţă de asigurare,
aceasta trebuie să prevadă în conţinut clauze
conform cărora Promotorul poate reţine garanţia
de participare conform art. 87 din HG
nr.925/2006 coroborat cu art. 278^1 alin.(1) din
OUG nr.34/2006 (a se consulta modelul
orientativ - Formularul 1A – postat pe site-ul
Internet http://oar.squarespace.com/concurspiata-universitatii00/).

27. La Intrebarile Colegilor din Franta, 68, runda I:
O asemenea Garatie de Plata: 4.200 Lei = ca. EUR
980 nu se ridica nici unde! Renuntati la aceasta
cerere de Plata?

Renunţarea la constituirea garanţiei de
participare nu este posibilă deoarece este o
condiţie cerută de legea românească privind
achiziţiile publice, care trebuie respectată şi
atunci când participarea la o procedură este
deschisă la nivel internaţional.

La intrebarea 66, runda I: Noi sintem in [...] si nu
avem Posibilitatea de a intelege ce se descrie in
art. 87 din HG nr. 925/2006 cu modificari si
completari ulteriore.

Potrivit art.43^1 din OUG nr.34/2006 privind
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii, cu
modificările şi completările ulterioare:
„(1) Garanţia de participare se constituie de către
ofertant în scopul de a proteja autoritatea
contractantă faţă de riscul unui eventual
comportament necorespunzător al acestuia pe
întreaga perioadă derulată până la încheierea
contractului.
(2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a
solicita ofertanţilor constituirea garanţiei de
participare, în vederea participării la procedura
de atribuire a contractului. […]”.

28. La punctul 3.4.2 se precizeaza:
"un deviz estimativ al lucrărilor, în limba română
şi/sau în limba engleză....".
Va rog sa precizati daca in cazul predarii devizului
in limba romana este necesara predarea lui si in
limba engleza.

În răspunsurile la întrebări şi solicitări de
clarificări, runda I, la finalul documentului
se aduc câteva precizări asupra textului
Temei concursului. Astfel, pct. 2. Punctul
2 a capitolului „Prezentarea proiectelor”
din Temă va avea următorul conţinut:
"2. Un deviz estimativ al lucrărilor, în limba
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română şi/sau în limba engleză, redactat pe
hârtie albă format A4 şi capsat (prins) de planşa
nr. 1, detaliat mai jos. " Aceeaşi prevedere este
reluată şi în Regulament, la art. 3.4.2.
Utilizarea particulei „şi/sau” face versiunea în
limba engleză a devizului estimativ posibilă sau
recomandabilă, dar nu obligatorie.
29. La Pct. 2. Participarea la Concurs 2.1.3. "Se
recomanda in echipa sau consultarea si altor
specialisti: urbanisti, peisagisti, designeri, ingineri."
La Echipa sint intrebari:
a. Se participa cu o Solutie un
LANSCHAFTSARCHITEKT cu drept de semnare,
in engleza: Architect Landscape.
b. Se participa cu o Solutie un
HOCHBAUARCHITEKT/eu cu drept de semnare,
Architect pentru Constructii suprateran.
c. Se participa cu o Solutie ca Echipa amindoi.
Rezumat: De fapt aveti 1 PROIECT: un garaj
subteran cu o suprafata suprateran. Pina acum nu
este nimic construit, si problemele care sint in
proiectarea garajului subteran se ivesc acum la
suprafata. Nu se poate prelucra / privi separat.
Cu Intrebarile mele - si alti concurenti sint de
parerea mea - nu am avut intentia de a critica. Am
vrut sa dau un impuls de a vedea totul in
Ansamblu.

a.-b. Includerea unui arhitect peisagist cu drept
de semnătură nu este obligatorie. Obligatoriu
este ca proiectul să fie introdus şi asumat de un
birou individual de arhitectură sau de o societate
comercială al cărui/cărei titular, respectiv angajat
sau asociat să fie arhitect cu drept de
semnătură, potrivit legislaţiei româneşti. Arhitecţii
din statele membre ale Uniunii Europene,
Spaţiului Economic European sau Confederaţiei
Elveţiene care îşi asumă un proiect participant în
concurs trebuie să exercite legal profesia de
arhitect potrivit legislaţiei naţionale a statului de
provenienţă, astfel încât, în situaţia în care biroul
sau societatea comercială pe care îl/o reprezintă
câştigă concursul şi i se atribuie contractul de
proiectare, să obţină dreptul de semnătură
(temporar) în România.
Desigur, contribuţia arhitecţilor specializaţi sau a
altor profesionişti este benefică calităţii soluţiei.
c. Reluăm răspunsul dat unor întrebări similare
din runda I, şi anume că obiectul concursului
este amenajarea spaţiului suprateran în condiţiile
spaţiale date de punerea în operă a proiectului
autorizat de parcaj subteran cu trei nivele.
Observaţiile şi analizele dumneavoastră şi ale
altor concurenţi vor sta în atenţia promotorului.

30. Va rugam sa puneti la dispozitie formularul A1
in limba engleza. Pe situl în engleza, acest
formular este tot în româna.

Vă punem la dispoziţie pe site-ul internet
http://oar.squarespace.com/competitionuniversity-square/ la secţiunea ADDITIONAL
DOCUMENTS formularul 1A tradus în limba
engleză.
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Concurenţii care optează pentru constituirea
garanţiei de participare sub formă de instrument
de garantare eliberat de o societate
bancară/societate de asigurări din străinătate,
vor prezenta instrumentul de garantare în limba
engleză în original însoţit de traducerea
legalizată şi autorizată în limba română a
acestuia.
Cuantumul garanţiei pentru participare este de
4.200 lei, echivalentul a 974 euro (echivalenţa
lei/euro se calculează la cursul de referinţă
comunicat de B.N.R. din data de 07.10.2011,
adică 1 euro = 4,3128 lei).
31. Sunt web administratorul Camerei Arhitecţilor
din Bulgaria, Filiala Sofia website www.kabsofia.bg. Pentru că aţi cerut să informăm arhitecţii
bulgari despre competiţie, am făcut acest lucru, dar
nu am putut deschide Documentatia concursului
pentru că fisierele sunt corupte.
V-aş mulţumi dacă mi-aţi trimite documentaţia pe
acest mail, pentru a o ataşa pe pagina noastră de
web.

Secretariatul a verificat descărcarea
documentaţiei (anexele) din site-ul oficial al
concursului şi nu a constatat că fişierele sunt
corupte. A fost probabil o dificultate de ordin
tehnic de moment.
Documentaţia de concurs nu poate fi accesibilă
decât dintr-o unică sursă autorizată de Promotor.
În anunţul de participare la concurs publicat în
Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice cu nr.
202/24.08.2011 şi în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene cu nr. 2011/S 162-267725 din
25.08.2011 s-a precizat în mod expres că
„Pagina concursului
http://oar.squarespace.com/concurs-piatauniversitatii00/ va conţine prezentarea generală
a competiţiei în limba română şi limba engleză,
publicarea documentaţiei de concurs, a
răspunsurilor la solicitările de clarificări,
anunţarea rezultatelor jurizării, alte anunţuri
relevante, şi transmiterea răspunsului la
contestaţii”.
Nu recomandăm ataşarea documentaţiei pe alte
site-uri care promovează concursul. Mulţumim
Camerei Arhitecţilor din Bulgaria, Filiala Sofia
pentru disponibilitatea promovării concursului
printre arhitecţii din Bulgaria.
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Totodată, se modifică regulamentul concursului după cum urmează:
1. Alineatul (1) al art. 2.2.1 Garanţia de participare la procedura de achiziţie publică din Regulament
va avea următorul conţinut:
„(1) Concurentul va lipi pe ambalaj/tub, un plic transparent în care se va introduce un document original
care să dovedească constituirea garanţiei de participare (exprimată în lei sau euro) în valoare de 4.200
lei, echivalentul a 974 euro (echivalenţa lei/euro se calculează la cursul de referinţă comunicat de B.N.R.
din data de 07.10.2011, 1 euro = 4,3128 lei), în una din următoarele modalităţi:
- ordin de plată către Municipiul Bucureşti, cu condiţia confirmării acestuia de către bancă până la
data deschiderii proiectelor
- instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară ori de o societate de
asigurări, care se prezintă în original, în cuantumul şi pentru perioada de valabilitate prevăzută în
prezentul regulament, în următoarele forme:
•

scrisoare de garanţie bancară pentru suma garantată sau

•

poliţă de asigurare pentru suma garantată (modalitate şi formă recomandate de
Coorganizator).”

Clarificările detaliază, completează sau modifică unele prevederi ale documentaţiei
de concurs.
Prezenta clarificare conţine 11 pagini.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA

DIRECŢIA GENERALĂ DEZVOLTARE URBANĂ

FILIALA TERITORIALĂ BUCUREŞTI

ARHITECT ŞEF AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
Arh. Gheorghe PĂTRAŞCU

Consultant tehnic si profesional
Arh. Mihai ENE

ŞEF SERVICIU PROIECTE URBANE
Elena BĂDOIU
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