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1.1 Organizatorul concursului

1.2 Scopul concursului

1,2.1 Concursul de solutii are ca scop selectarea celei mai bune solutii in vederea realizdii
unui nou concept spalial qi de desiga al Muzeului Nalional de Istorie a Evreilor qi al Holocaustului din

Rominia pentru atribuirea contractului de proiectare.

1.2.2 Concursul de solutii este organizat ca o proceduri independentd conform art. 105 lit.
a) din Legea nr. 98/2016 privind achiziliile publice, urmind ca, ulterior, contractul de servicii de

proiectare sE fie atribuit concurentului cdqtig6tor al concursului, in urma unei negocieri. Obiectul

negocierii va fi consta in posibile modificiri de expunere la expozilia permanentd gi durata de executie

a contractului de proiectare.

1.3 Tipul concursului

1.3.1 Concursul de solutii este public, international, intr-o singur6 fazd, aprobat gi girat de

Secretariatul General al Guvemului qi de Institutul Nalional pentru Studierea Holocaustului din

RomAnia,,Elie Wiesel".

Concarsul de solulii este reglementat la art. 3 alin. (1) lit. j) din Legea nx 98/2016 pivind achbiliile
publice, ca Jiind ,,procedura care permite autoritdlii contractante sd achizilioneze, in special in

domeniul amenajdrii teritoriului Si urbanismului, al arhitecturii ti ingineriei sau al prelucrdrii datelori

un plan ori un proiect selectat de juriu pe baze concurensiale, ca sau Jdrd acordarea de premii".
1.3.2 Concwsul de soluJii este organizat cu respectarea prevederilor legislatiei nafionale

privind achiziliile publice (Legea nr. 9812016 privind achiziflile publice qi H.G. nr. 395/2016 pentru

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de

achizilie public5/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziliile publice).

1.3.3 Ridicarea anonimatului se va face pentru toate proiectele admise in jurizare, dupd

semnarea de cetre toli membrii juriului a Raportului de jurizare (conform art. 109 alin. (3) din Legea

nr. 98/2016 privind achizitiile).

)

1. DATE GENERALE

1.1.1 Organizatorul concursului este Institutul Nalional pentru Studierea Holocaustului din
RomAnia ,,Elie Wiesel". Datele de contact ale organizatorului sunt: INSHR-EW, Bd. Dacia nr. 89,

sector 2, Bucureqti, 020052, Tel.: 0040.021.318.09.39, Fax:,0040.021.318.09.39, E-mail:
office@inshr-ew.ro, Web: www.inshr-ew.ro. Organizatorul concursului asigurd fondurile bugetare
pentru serviciile de proiectare care se vor contracta cu cA5tigitorul concursului.

1.1.2 Secretariatul concursului este asigurat de cdtre Institutul Nalional pentru Studierea

Holocaustului din Romdnia ,,Elie Wiesel". Datele de contact ale organizatorului sunt: INSHR-EW,
Bd. Dacia nr. 89, sector 2, Bucuregti, 020052, Tel.: 0040.021.318.09.39, Fax: 0040.021.318.09.39, E-
mail: concurs@inshr-ew.ro, Web: www.inshr-ew.ro, adresa Internet www.inshr-ew.ro/concursmuzeu-
2020t.



1.4 Limba concursului

1.4.1 Documentatia de concurs este redactatd in limba romini gi in limba englezd. Limba de

referinJi pentru documentafie gi raportul juriului este limba englez6,. Procesul verbal de jurizare va fi
redactat in limba englezi pentru a fi semnat de toli membrii juriului. Dupi semnarea acestuia se va
face o traducere

1.4.2 de citre Organizator pentru a ramdne in arhivi.

1.4.3 Toate piesele de concurs (plange, memoriu, deviz) vor fi redactate in limba englez6.

1.4.4 Toate documentele cerute gi introduse in plicul secretizat vor fi: in limba englezl pentru

concurentii strlini, in limba rom6nI pentru concurenlii romdni.

1.4.5 Toate documentele necesare pentru inceperea negocierii cu cAgtigitorul, vor fi prezentate

de cigtigdtor in original sau copie legalizati, insotite de traducerea in limba romdn{ efectuate in mod
obligatoriu de cdtre traducltori autorizati, la data inceperii negocierii.

1.5 Juriul concursului
1.5.1 Juriul este alcituit din:

Membri dnlari:
l. Antonel T6nase, Secretariatul General al Guvernului
2. Sergiu Nistor, Universitatea de Arhitectr.rd qi Urbanism Ion Mincu
3. Cristina Verona Tobi, Muzeul Nalional de ArtI a RomAniei

4. Constantin Gorcea, Arhitectura Grafica Design Suceava

5. Mihaela Criticos, Universitatea de Arhitecturl 9i Urbanism Ion Mincu
6. Paul Shapiro, United States Holocaust Memorial Museum

7. Ileana Murgescu Tureanu, Uniunea Arhiteclilor din Rominia
8. Virgil Nifulescu, Muzeul Nalional al Jiranului Rom6n

9. Ciprian Anghel $tefan, Complex Muzeal Astra Sibiu
10. Aurel Vainer, Federalia Comunitllilor Eweilor din Rom6nia

11. Florin Manole, Centrul Cultural al Romilor O Del Amenca

12. Elisabeth Ungureanu, Institutul Nalional pentru Studierea Holocaustului din Romania

"Elie Wiesel"
13. Radu Ioanid, Ministerrul Afacerilor Exteme

Membri supleanli:
l. Adrian Crdciunescu, Universitatea de Arhitecturl qi Urbanism Ion Mincu
2. Lorin Niculae, Universitatea de Arhitecture qi Urbanism Ion Mincu
J. Alexander Awaham, Yad Vashem
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1.3.4 Decizia juriului concursului este obligatorie pentru Organizator in ceea ce prive$te

respectarea selectiei proiectelor depuse in cadrul concursului, a soluJiei desemnate cd.gtigdtoare.



1.5.2 Sesiunile de jurizare se vor desfigura in municipiul Bucureqti, intr-un spa{iu pus la
dispozitie de cdtre Institutul National pentru Studierea Holocaustului din Rominia ,,Elie Wiesel".

1.5.3 Toti membrii juriului participd la toate sesiunile jurizirii.

1.5.4 in cazul in care restrictiile generate de misuri de prevenire a rlspAndirii COVID - 19 nu
permit intrunirea membrilor juriului in condiliile prevezute la punctul I .5.2, membrii juriului se vor
intnrni in sesiune de jurizare online. Sesiunile de jurizare se deslE5oard prin utilizarea unei platforme
online care permite prezentarea video a proiectelor precum qi inregistrarea audio-video a prezentdrii qi
a dezbaterilor juriului. Sesiunile audio - video vor fi organizate in conditii optime de cltre secretariatul
juriului.

1.5.5 Membrii supleanli participi la deliberdrile juriului, latd a avea insd drept de vot,
excepJie IEc6nd cazul in care sunt chemaji sa inlocuiasci un membru plin al juriului.

Daci un membru plin al juriului lipsegte de la orice sesiune de jurizare, un membru supleant il
va inlocui ca membru cu drept de vot pe acesta pentru toati perioada jurizdrii. in cazul in care pentru
orice motiv un membru plin lipse$te pentru o perioadi scurtd de timp din jurizare va fi inlocuit de un
membru supleant, orice decizie luatd in aceasti perioadl fiind ireversibild. in cazul in care un membru
al juriului este absent pentru o perioadi indelungati sau pleaci inainte de finalizarea jurizirii, votul
acestuia ii va reveni unui membru supleant. Dupi producerea inlocuirii, calitatea de membru titular al
juriului este preluatd de cdtre membrul supleant, care iqi va exercita atribuliile aferente pAnI la
fi nalizarea concursului.

1.5.6 Juriul este suveran. Decizia sa nu poate fi contestatd de c[tre Organizator gi este
obligatorie. Fiecare membru al juriului are un vot. Deciziile juriului vor fi luate prin vot majoritar. in
cazul unei egaliteti de voturi, departajarea se va face av6nd in vedere punctajul obtinut la factorii de
evaluare in ordinea descrescitoare a ponderilor stabilite.

1.5.7 Preqedintele juriului este desemnat de cltre Organizator.

1.5.8 in cazul in care sesiunea de jurizare se desfEsoari online, in acord cu punctul 1.5.4,
procesul-verbal de jurizare semnat de membrii prezenli va fi comunicat fiecirui membru al juriului in
forma redactati de c5tre secretariatul juriului, prin mijloace rapide de comunicare la distanfd.
Secretariatul juriului se va asigura cd procesul - verbal de jurizare va fi semnat de cltre toti membri
juriului.

1.5.9 Juriul concursului are urmdtoarele indatoriri qi responsabilitili:
- analizeazd, gi decide asupra raportului prezentat de comisia tehnicd;
- igi stabilegte, de comun acord, metodologia de lucru;
- evalueazl toate proiectele depuse, in baza criteriilor aplicate pentru stabilirea proiectului

c6qtigltor, indicate in tema de concurs qi anunful de participare;
- stabileqte o ierarhie finald gi un singur cigtigltor al concursului;

- intocmegte qi inainteazi c[tre Organizator procesul verbal dejurizare privind lucrdrile juriului
gi rezultatele concursului, explicdnd alegerile ficute qi incluzdnd recomand6rile sale cltre Organizator.
Procesul verbal de jurizare este un document intocmit in limba englezi ii semnat de cifie toti membrii
titulari ai juriului. Procesul verbal de jurizare va fi tradus gi ficut public in cele doud limbi oficiale ale
concursului qi va fi trimis c6tre toli participantii.

1.5.10 La jurizare pot participa, ferd drept de vot, consilierul profesional al concursului,
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1.5.2 Sesiunile de jurizare se vor desligura in municipiul Bucuregti, intr-un spaliu pus la
dispozitie de cdtre lnstitutul Nalional pentru Studierea Holocaustului din Romdnia ,,Elie Wiesel".

1.5.3 Toli membrii juriului participd la toate sesiunile jurizdrii.

1.5.4 in cazul in care restricliile generate de mdsuri de prevenire a rispindirii COVID - 19 nu
permit intrunirea membrilor juriului in condiliile prev6zute la punctul 1.5.2, membrii juriului se vor
intruni in sesiune de jurizare online. Sesiunile de jurizare se desfiqoari prin utilizarea unei platforme
online care permite prezentarea video a proiectelor precum qi inregistrarea audio-video a prezentirii qi

a dezbaterilorjuriului. Sesiunile audio - video vor fi organizate in conditii optime de cdtre secretariatul
juriului.

1.5.5 Membrii supleanli participd la deliberdrile juriului, fard a avea insd drept de vot,
exceplie fEcind cazul in care sunt chemati sa inlocuiascd un membru plin al juriului.

Dacd un membru plin al juriului lipsegte de la orice sesiune de jurizare, un membru supleant il
va inlocui ca membru cu drept de vot pe acesta pentm toatl perioada jurizirii. in cazul in care pentru

orice motiv un membru plin lipseqte pentru o perioadi scurtl de timp din jurizare va fi inlocuit de un

membru supleant, orice decizie luatl in aceastd perioad[ fiind ireversibild. in cazul in care un membru

al juriului este absent pentru o perioadi indelungatd sau pleacE inainte de finalizarea jurizdrii, votul
acestuia ii va reveni unui membru supleant. Dupi producerea inlocuirii, calitatea de membru titulat al
juriului este preluat6 de citre membrul supleant, care iqi va exercita atribu{iile aferente pind la
fi nalizarea concursului.

1.5.6 Juriul este suveran. Decizia sa nu poate fi contestatd de cdtre Organizator $i este

obligatorie. Fiecare membru al juriului are un vot. Deciziile juriului vor fi luate prin vot majoritar. in
cazul unei egalit5li de voturi, departajarea se va face avind in vedere punctajul oblinut la factorii de

evaluare in ordinea descresc6toare a ponderilor stabilite.

1.5.7 Pregedintele juriului este desemnat de cdfie Organizator.

1.5.8 in cazul in care sesiunea de jurizare se desfEqoari online, in acord cu punctul 1.5.34,

procesul-verbal de jurizare semnat de membrii prezenli va fi comunicat fiec5rui membru al juriului in
forma redactatd de cdtre secretariatul juriului, prin mijloace rapide de comunicare la distantL

Secretariatul juriului se va asigura cd procesul - verbal de jurizare va fi semnat de cltre toli membri
juriului.

1.5.9 Juriul concursului are urmltoarele indatoriri $i responsabilitdli:
- analizeazd gi decide asupra raporhrlui prezentat de comisia tehnic5;

- igi stabilegte, de comun acord, metodologia de lucru;
- evalteazd toate proiectele depuse, in baza criteriilor aplicate pentru stabilirea proiectului

cAqtigitor, indicate in tema de concurs qi anunful de participare;

- stabilegte o ierarhie finali gi un singur cigtigdtor al concursului;

- intocmegte gi inainteaz[ cdtre Organizator procesul verbal dejurizare privind lucrdrile juriului
gi rezultatele concursului, explicand alegerile fecute qi incluzAnd recomandirile sale cdtre Organizator.

Procesul verbal de jurizare este un document intocmit in limba englezi qi semnat de c6tre toli membrii

titulari aijuriului. Procesul verbal de jurizare va fi tradus $i ficut public in cele doui limbi oficiale ale

concursului gi va fi trimis cetre toti participanlii.

1.5.10 La jurizare pot padcipa, firi drept de vot, consilierul profesional al concursului,



desemnat de Organizator, preqedintele Comisiei Tehnice gi consultanlii de specialitate ai juriului.

l.5,ll Secretariatul juriului este asigurat de o persoani desemnatd de Organizator gi de c6tre un
expert sau mai mulli experli cooptali.

1.6 Secretariatulconcursului

1.6.1 Comunicarea dintre concurenli qi secretariatul concursului se realizeazd pin intermediul
email-urilor la: concurs@inshr-ew.ro

1.6.2 Secretariatul concursului este alcituit din:

- secretariatul de primire,

- secretariatul de jurizare.

1.6.3 Secretariatul de primire are urmitoarele atribulii:

- asiguri inscrierea concurenlilor,

- prime$te, inregistreazi qi gestioneazd proiectele participante la concurs,

- introduce plicurile cu garanlia de participare intr-un plic sigilat; acest plic va fi predat comisiei
tehnice,

1.6.4 Secretariatul de jurizare are atribulii legate de asistarea juriului in intocmirea Raportului
de jurizare gi asigurarea tuturor materialelor solicitate de acesta.

1.7 Comisia Tehnici

1.7.1. Comisia Tehnicl este formati din minimum trei persoane (dintre care unul este

preqedintele Comisiei Tehnice). Membrii comisiei tehnice nu pot face parte din Secretariatul de

Primire, din Secretariatul de jurizare sau din Juriu.

1.7.2. Numirul membrilor Comisiei Tehnice poate fi suplimentat cu doi membri dacE num5rul
proiectelor primite depiqegte 100. Preqedintele Comisiei Tehnice va participa la lucrdrile Juriului frr[
drept de vot.

1.7.2. Comisia tehnic[ verific[ modul de indeplinire a cerinlelor formale de prczerl.ate a
proiectelor gi a condiliilor de participare la concurs prevezute in caietul de sarcini .

1.8. Comisia de Evaluare

1.8.1 Comisia de evaluare verifici conlinutul plicurilor secretizate, verifici indeplinirea

cerinlelor DUAE qi indeplineqte orice alte atribulie care ii este dati in competenla sa prin Legea nr

9812016 $i nu este prevlzutl expres in sarcina altor persoane prin prezentul Regulament.
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2. PARTICIPAREA LA CONCURS

2.1 Calitatea de concurent

2.1.1 Concurenlii pot fi birouri individuale de arhitecturi, asocieri constituite de birouri
individuale de arhitectur[, societlli civile de arhitecturd sau alte forme legale de exercitare a profesiei

de arhitect, potrivit legislatiei na{ionale a statului de provenienlE sau persoane juridice (societi{i
comerciale de proiectare) din Romdnia sau din alte tiri, fie individual sau in asociere. in cazul unei

asocieri, liderul acesteia va inscrie proiectul in concurs.

2.1.2 Concurenlii persoane juridice vor avea obligatoriu ca asociat. angajat sau colaborator
(care nu este angajat sau asociat), pe baza unui angajamente de disponibilitate qi participare, un arhitect

cu drept de semnituri, membru al Ordinului Arhiteclilor din RomAnia sau al unei organizalii similare
din lara sa, care exercitl legal profesia de arhitect potrivit legisla{iei nalionale a statului de provenientd,

conform art. 1l alin. (1) din Legeanr.l84l200l privind organizarea gi exercitarea profesiei de arhitect.

Individual sau prin asociere, concurenlii trebuie s[ defini capacitatea de incheiere a unui contract de

servicii de proiectare pe teritoriul RomAniei, potrivit art. 12 dinLegeanr. 184/2001 privind organizarea
gi exercitarea profesiei de arhitect, capacitate ce va trebui dovediti in fala Organizatorului, in cazul

cf, gtigdrii concursului.

2.1.3 Capacitatea de exercitare a activitdlii profesionale, care reprezinti qi condilii de

calificare:

o concurenlii trebuie sd dovedeascl faptul cd in anul 2019 au al'ut cifra de afaceri de minim
4,030,1 45 lei (832,365 euro).

o concurenlii trebuie sd dovedeascd faptul cd au proiectat cel pulin o expozilie permanentE sau

un muzeu.

2.1,4 Imobilul supus proiectdrii este situat in Bucweqti, Calea Victoriei nr. 218, sector 1 .

2,1,5 Se recomandi includerea in echipi sau consultarea qi altor specialigti: designeri de spafii

expoziJionale, muzeografi, ingineri structurigti. Concurentii pot colabora cu expe4i din toate domeniile

pentru care este necesarl expertiza specializat5.

2.1.6 Urm6toarele persoane nu au dreptul sd participe la concurs:

- membrii juriului qi membrii supleanJi;

- consultantul profesional al concursului;

- membrii comisiei tehnice;

- membrii secretariatului de concurs;

- membrii echipei de elaborare a temei gi a regulamentului, inclusiv consultantii de

specialitate;

- organizatorul gi rudele pdni la gadul trei inclusiv a1e acestuia;

- rudele pdn6 1a gradul doi inclusiv ale persoanelor mai sus menfionate, precum gi persoanele

care apadin oricirei organizatrii cu care cei de mai sus sunt asociali ca persoane in funclii de conducere,

funclionari sau consilieri.

- alte persoane cu privire la care existd indicii rezonabile sau informalii concrete ci ar putea
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avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, ecomonic sau de altd naturd, ori se afld inh-o
situalie de naturl sd ii afecteze independenla qi impa(ialitatea pe parcursul procesului de evaluare qi

cei stabili{i ca fiind in conflict de interese conform prevederilor Legii nr. 9812016.

2.2 Documentele de participare depuse de concurenti

2.2.1 Garanliz de participare la procedura de achizifie publici

(1) Fiecare participant va ataga pe ambalajul planqelor/tub un plic transparent care va conline
un document original, prin care se atesti constituirea unei garanlii bancare in valoare de 7250lei (1497

euro), in una din urmitoarele modalitdli:
- transfer bancar cdtre Institutul Nalional pentru Studierea Holocaustului din Rom6nia,,Elie

Wiesel" (INSHR-EW).
ln nON:

Beneficiar: INSHR Elie Wiesel

Cod fiscal: 18098352

Cont virament garantie (RON): RO91TRE27025005XXX019160 - TREZORERIA SECTOR 2

inEURO:
Beneficiar: INSHR Elie Wiesel

Cod fiscal: 18098352

Cont virament garanlie (EURO) IBAN: RO84R2BR0000060020814190- SWIFT: RZBRROBU,

confirmat de bancd pan6 la data la data gi ora deschiderii ofertelor, conform calandarului de concurs.

- instrument de garantare bancard eliberat, conform legii, de citre o bancd sau o companie de

asiguriri gi prezentat in original, in valoare de 7.250 lei (1497 euro), dupi cum urmeazd:
. scrisoare de garanfie bancard pentru suma garantata sau

. poliJd de asigurare pentru suma garantatS.

(2) Instrumentul de garantare emis de o bancd/companie de asiguriri din strdindtate va fi
prezentat in original qi va fi insolit de traducere legalizatl qi autorizati in limba englezl.

(3) Indiferent de circumstanle, dovada constituirii garanliei de participare trebuie prezentati

pdni cel t6rziu la data stabilitd in calendarul competiliei pentru depunerea ofertelor.

(4) Valabilitatea garanliei de participare este de 120 de zile de la data limitd a depunerii

ofertelor, conform calendarului competifional.

(5) Autoritatea contractante are obligala de a reline garanlia pentru participaxe, concurentul

pierzAnd astfel suma constituitd, daci acesta,/aceasta se afld intr-una din situaliile prevdzute de art. 37

din Normele Metodologice adoptate prin H.G. nr.39512016, de aplicare a prevederilor referitoare la

atribuirea contractului de achizilie public5./acordului-cadru, din Legea

nr. 98/2016 privind achiziliile publice, dupd cum urmeaz6:

a) iqi reEage oferta in perioada de valabilitate a acesteia;

b) oferta sa fiind stabiliti c6qtig6toare, nu constituie garanlia de buni execufie in perioada

de valabilitate a ofertei qi, oricum, nu mai tArziu de 5 zile lucritoare de la semnarea

contractului de achizilie publici conform art.39 alin (3) din Normele Metodologice

adoptate prin H.G. w. 395/2016, de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea

contractului de achizilie publicd/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind
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achiziliile publice.

c) oferta sa fiind stabilitn cdgtigitoarc, refiyd sd semneze contractul de achizilie
public6./acordul-cadru in perioada de valabilitate a ofertei.

(6) in cazul in care garanlia de participare a fost constituitl prin transfer bancar c6tre INSRH-
EW, restituirea garanliei de participare se va face pe baza solicitdrii transmise de concuent citre
INSHR-EW (Formular Restituire Garantie).

(7) Concurentul va suporta toate spezele qi comisioanele bancare pe care le presupune

restituirea garanliei de participare.

(8) Ofertele care nu sunt insoJite de Garanjia de Participare in cuantumul, forma qi avdnd
perioada de valabilitate solicitate prin documentalia de atribuire vor fi respinse ca inacceptabile.

2.2.2 Formularele de participare

Concurentul trebuie sE prezinte urmitoarele acte semnate, inh-un plic de culoare albI, opac,
format A4, secretizat (inchis), pe care va fr inscris simbolul alfanumeric de identitate ales gi care va fi
depus odat6 cu plangele, introdus in ambalaj/tub:

1. Cerere de inscriere - Formular nr. l;
2. DUAE;

3. Acord de asociere - Formular nr. 2;

4. Acord de subcontractare - Formular nr. 31

5. Ofertd financiar[- Formular nr. 4;

6. Angajament de disponibilitate qi participare (Formular nr. 5) insolit de Acte doveditoare
prin care este atestat conform art. 1l alin. (1) qi art. 12 din Legea nr. 184/2001 pentru
prestarea serviciilor de proiectare pe teritoriul RomAniei;

7. Declaralie privind neincadrarea in situaliile prevdzute la art. 60 din Legea rr.9812016
privind achiziliile publice - Formular nr. 6

8. Formular de contract- Formular nr. 7

2.2.3 Deviz al serviciilor de proiectare anonimizat (include gi estimarea perioadei de

proiectare qi predare a planurilor de execulie);

2.2.4 Devtz estimativ al lucrlrilor anonimizat.

2.3 Condifii de admitere in jurizare a proiectelor

2.3.1 Pentru a fi admise in jurizare, proiectele trebuie si respecte:

- tema qi regulamentul concursului;

- termenul de predare (conform condiliilor prevEzute de art. 137 din H.G. w. 39512016,

depiqirea termenului limiti stabilit in calendarul procedurii - data qi ora depunerii proiectului sau

depunerea la o altE adresd duc automat la descalificare) gi cerinlele de prezentare;

- anonimatul;

- valabilitatea ofertelor prezentate va trebui menlinutd cel putin 120 de zile de la data limitd a

depunerii ofertelor, conform calendarului competitional.
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2.3.2 Abateile constatate inainteajurizlrii de c[tre secretariatul de primire a proiectelor gi care
conduc automat la respingerea unui proiect, in condiliile prevdzute de H.G. nr. 395/2016, sunt:

- depdqirea termenului limitl stabilit in calendarul procedurii - data qi ora de predare directd la
secretariat sau depunere la curier a proiectului sau depunerea la o alti adresd decdt cea stabilitd prin
anun{ul de concurs gi regulament, constatatd de secretariat la primirea proiectului;

- lipsa documentului valabil privitor la garanJia de participare, in cuantumul, forma gi perioada
de valabilitate solicitate in prezentul regulament al concursului, constatati de secretariat la primirea
proiectului;

- predarea separat sau lipirea in exteriorul ambalajului,/tubului a plicului secretizat.

2.3.3 Secretariatul de primire va intocmi un proces-verbal in care se va consemna modul de
indeplinire a condiliilor prevdzutela art.2.3.2. Proiectele care nu indeplinesc conditiile vor fi respinse
nedeschise, conform afi. 64 alirn (7) din H.G. nr.395/2016.

2.3.4 Abaterile constatate inaintea jurizirii de citre comisia tehnici qi care conduc la
eliminarea din jurizare de cltre Juriu a unui proiect sunt:

- lipsa plicului secretizat in ambalaj/tub conform celor precizate in prezentul regulament al
concursului, constatatd de comisie la verificarea proiectelor din punct de vedere al con$nutului;

- lipsa inscrip{ionirii simbolului de identitate pe planqe Ei pe plicul secretizat sau neacoperirea
acestuia cu hartie neagrd pe planqe.

- Lipsa devizului anonimizat al serviciilor de proiectare pentru fiecare etapi (estimarea

perioadei de proiectare qi predare a planurilor de execulie);

- lipsa devizului estimativ anonimizat pentru investilie sau depdgirea plafonului maxim pentru
investilie prevdzut in prezentul Regulament;

- incdlcarea prevederilor privind anonimatul, potrivit art. 3.7.

2.3.5 Comisia tehnicd va intocmi un raport in care se va consemna modul de indeplinire a

cerin{elor formale de prezentare a proiectelor qi a condiliilor de participare la concurs, pe care are

obligalia de a-l prezenta juriului la inceperea lucrdrilor de jurizare.

3. DESFA$TJRAREA CONCURSULUT

3.1. Lansarea concursului
Data lansirii este reprezentati de data de publicare a anunlului de participare la concurs in

Sistemul Electronic al Achizifiilor Publice, secliunea Concursuri de solufii.
Organizatorul va asigura proiectarea qi exploatarea unei pagini Internet a concursului pe site-

ul www.inshr-ew.ro/concursmuzeu-2020/. Pagina concursului va conjine prezentarea gererald a

competitiei in limba romdn[ gi limba englezd, publicarea documentaliei de concurs, a rdspunswilor la

solicitdrile de clarifichri, anunlaxea rezultatelor juriz5rii, alte anunturi relevante 9i transmiterea

rdspunsului la contestafii.
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3.2 inscrierea h concurs

3.2.1 Lansarea concursului: data de publicare a anunfului de participare la concurs in Sistemul
Electronic al Achiziliilor Publice. inscrierea la concurs se va face conform graficului prevdzut de
calendarul concursului.

3.2.2 Participanlii au la dispozilie urmetoarea modalitate de inscriere: www.e-licitatie.ro qi/sau

inshr-ew.ro

3.2.3 inscrietea di dreptul concurentului de a primi rispunsurile la intrebdri gi anunlurile cu
privire la concurs.

3.2.4 inscrierea nu condilioneazd participarea la concurs.

3.3 Documentafia pusi la dispozifia concurenfilor

3.3.1 Documentalia de concurs este exclusiv in format electronic qi poate fi desclrcati de pe

www.eJicitatie.ro qi de pe site-ul concursului www.inshr-ew.rolconcursmuzeu-2020/.
3.3.2 Documentafia de concurs cuprinde:

1. Tema de concurs (caiet de sarcini)
2. Regulamentul concursului
3. Documentalie tehnici intocmit de cdtre SACO CONSTRUCT SRL (1. Raport sintetic, 2. Raport
expertizi tehnicl - structur6 de rezistenli-, 3. Fotografii, 4. Studiu geotehnic, 5. Arhitecturl)
4. Naraliunea pentru expozi{ia permanentd

5. Planuri suport ale clidirii (in format dwg. qi pdf.)
6. Formulare

3.3.3 Utilizarea documentaliei grafice de mai sus, in afara scopului prezentului concurs, este

interzisd.

3.4 Dreptul concurentilor de a solicita clarificiri

3.4.1 Solicitarea de rispunsuri la clarific[ri sau inhebiri este organizatl intr-o singurd rund5.

Data limitI de primire a solicitirilor de clarificdri sau a intrebdrilor, precum $i data limitd de

transmitere a rdspunsurilor sunt stabilite in calendarul concursului.

3.4.2 Oice concurent interesat are dreptul de a solicita in scris clarificdri privind documentalia

de concurs. Solicit6rile sau intrebirile se pot hansmite numai in scris, in SEAP la www.elicitatie.ro
la sectiunea ,,intrebdri", rubrica ,,adaugd o intrebare" aferentd anunlului de concurs qi/sau 1a adresa de

e-mail dedicati concursului, respectiv: concurs@inshr-ew.ro. intrebdrile qi rEspunsurile se vor publica
in SEAP, la www.eJicitatie.ro gi pagina web dedicatd concursului - www.inshr-ew.rolconcursmuzeu-
2020l. Concurentul are obligalia de a respecta datele limiti stabilite in calendarul concursului gi de a

se asigura ci solicitirile de clarificdri sau intreblrile au fost primite de cdtre comisia tehnic6.

3.4.3 intreb5rile formulate cu ocazia vizitei la amplasament vor fi consemnate qi vor deveni

parte din documentul intrebdri gi Rlspunsuri.

3.4.4 Oryanizatorul concursului se va asigura sE posteze rispunsurile la solicitirile de

clarificiri sau la intrebiri, insolite de intrebdrile aferente, in mod clar, complet 9i fErn ambiguitef,
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respectand datele limitd stabilite in calendarul concursului 9i luind mdsuri pentru a nu dezvilui
identitatea celor care au solicitat clarificirile respective.

3.4.5 Rispunsurile la solicitirile de clarificdri sau intreb6ri pot detalia, completa sau modifica
unele prevederi ale documentatiei de concurs gi devin parte integrantd a documentatiei de concurs.

3.5.Vizitarea amplasamentului

3,5.1 Organizatorul concursului are obligatia de a proceda la vizitarea amplasamentului la

data previzute in calendarul de concurs. Costurile gi organizarea c5l[toriei spre amplasament cad in
seama participanlilor.

3.5.2 Participantii vor putea adresa intrebiri in timpul vizitei la imobilul situat in Calea

Victoriei 218, sector 1, Bucureqti. Toate intrebErile, c6t qi rispunsurile date de Organizator se vor

consemna gi vor deveni parte integlante din Documentul intrebiri gi rlspunsuri. Documentul va fi
adus la cunoqtinld concurenlilor prin SEAP qi va fi postat Ei pe pagina web dedicati concursului -
www.inshr-ew.rolconcursmuzeu-2020/.-

3.5.3 Participantii interesati si viziteze amplasamentul se vor inscrie prin intermediul SEAP

gi,/sau prin e-mail la adresa concurs@inshr-ew.ro la secretariatul concursului pini la termenul anunlat

in calendar. Titlul e-mail-ului prin care se doreqte acest lucru trebuie sd fie ,,Viziti amplasament

muzeu".

3.6. Confinutul proiectelor

3.6.1 Un concrrent poate depune un singur proiect in concurs, in condiliile prevdzute de

prezentul Regulament.

3.6.2 Fiecare proiect va cuprinde intr-un unic ambalaj/tub urmitoarele:

a. 7 planqe rulate in ambalaj/tub, numerotate I-VII;
b. 4 planqe cu imagini 3D, rulate in ambalay'tub, numerotate VIII-XI;
c. deviz estimativ al lucr6rilor, anonimizat, in limba englezd, redactat pe hirtie albi format ,{4,

in care s[ se eviden]ieze separat costurile estimate pentru amenajarea expozi]iei permanente $i a

spatiilor conexe qi costurile estimate pentru C+M)

d. deviz anonimizat al serviciilor de proiectare qi estimarea perioadei de proiectare pe fiecare

fazd, anonimizat

Fiecare proiect va cuprinde un deviz anonimizat al serviciilor de proiectare pentru fiecare etapi

@.A.L.I., documentatia pentru certificatul de urbanism, D.T.A.C., D.T.O.E., P.Th. D.E., asisten!5

tehnici pe parcusul execuliei lucrdrilor pentru realizarea MNIHER), estimarea perioadei de proiectare

gi predare a planurilor de execulie qi un deviz anonimizat estimativ al investiliei Devizele vor avea

valorile exprimate in Lei. Termenul de proiectare qi posibile modificlri de expunere la expozilia

permanenti vor constitui baza de negociere pentru incheierea contractului de servicii de proiectare cu

c69tig6torul concursului.

Devizul total estimativ al investi{iei (C+M Ei amenajare expozilie permanenti 9i diverse 9i

neprevdzute) nu trebuie sd depdqeascd valoarea plafonului maxim estimat respectiv plafonul maxim

de 154.488.886 lei exclusiv TVA. Concurenlii care prezintl devize estimative pentru investitie care

depd.qesc plafonul maxim vor fi descalificali de cdtre juriu, in baza propunerilor Comisiei Tehnice.
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e. memoriu anonimizat, text de prezentare a soluliei, maxim 4 pagini, redactat in limba englezi,
format A4, font Times New Roman, corp 12, distanla intre rAnduri 1,5.

f. un plic secretizat (lipit) din hirtie albd, opac, format ,A.4 care sd confinl:

r' formularele de participare conf . 
^rt. 

2.2.2;

/ memory stick/ card de memorie USB, care s[ conlini:

. imaginile plangelor micgorate

- format jpg, rezoluJie 72 dpi, pentru publicarea online;

- format jpg, rezoluJie 150 dpi, pentru catalogul concursului

. memoriu, textul de prezentare a solutiei propuse in format.doc.

3.6.3 Proiectele se vor prezenta pe 1l (unsprezece) plange, format A0, din hdrtie albi, paginate

pe verticali (portret), neca$erate gi vor cuprinde urmdtoarele piese:

Planga I:

. Plan subsol (l:150), format A1

. Plan parter (1:150), format Al

Planqa II:
. Plan etaj 1 (1 :150), format A1
. Plan etaj 2 (l : I 50), format A1

Planqa III
. Plan etaj 3 (1:150), format Al
. Plan etaj 4 (1 :150), format Al

Planqa [V
. Plan etaj 5 (l:150), format A1
. Plan etaj 6(l:150),formatAl

Planga V

. Plan etaj 7 (1:150), format Al

. Plan etaj 8 (l:150), format Al

Planqa YI
. Plan mansardn (1:150), format A1

Planqa YII

. Secliune transversali (1 : 150), format A1
o Sectiune longitudinald (l:150), format Al

Planqele I-VII trebuie si fie edifrcatoare pentru func{iunile muzeului, strategia de modemizare 9i
renovare 9i principii de signaleticd.
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Plangele VIII-XI:

r 4 imagini 3D format A2 pe frecare planEi reprezentind expozilia permanentA; cAte o imagine
sugestivd pentru fiecare secliune a naraliunii, numeroate de la 1 la 14, aqezale in ordinea
temelor. Ultima plan$e va avea doar 2 imagini a$ezate in partea de sus a plangei. Plangele

trebuie sd fie edificatoate pentru scenariul general de expunere.

Plangele pot conline gi alte elemente, la alegerea concurenlilor, considerate importante pentru
transmiterea solutiei propuse.

3.6.4 Planqele vor fi numerotate in collul din dreaptajos - format: "nr. pagina./total pagini" (ex:

ex. l/1 1, 2111, 3111,....10/1 1, 1 1/1 1).

3.6.5 Planqa nr. 1 va contine, in partea de sus, titlul: "MNIEI{R" DESIGN COMPETITION.

3.6.6 Plangele proiechrlui vor fi rulate fi introduse intr-un ambalaj sau tub. Nu se admit plange

pliate.

3.7 Anonimatul proiectelor

3.7.1 Pentru pdstrarea anonimatului, fiecare proiect va avea un simbol de identitate alfanumeric
ales de citre concurent.

3.7.2 Simbolul de identitate va fi inscris pe fala fiecdrei planqe, in colful din dreapta sus, intr-
un &eptunghi acoperit cu hdrtie neagrd de 5x3 cm, lipitl doar pe contur. Acesta va fi compus din 2
litere urmate de 4 cifre, la alegerea concurentului li se va menliona in formularul de inscriere.

3.7.3 (l) Simbolul de identitate va fi inscris qi neacoperit de hArtie nea$6 pe plicul secretizat

de culoare albd, perfect opac, format A4, in care se vor introduce:

a. formularele de participare prevdante 1a2.2.2

b. stick-ul cu date cu versiunea electronicd a proiectului, pe care se noteazd simbolul de

identitate.

(2) Plicul va fi introdus direct in ambalajuVtubul care conline planqele.

3.7.4 Comisia tehnicd asiguri pdstrarea anonimatului atribuind fiecirui proiect un numdr

aleatoriu de doud sau trei cifre, care se va folosi pe tot parcursul jurizdrii (numir de concurs).

3.7.5 Numlrul de concurs va fi inscris pe ambalaj/tub gi pe toate elementele conlinute de

acesta: planqe, plic secretizat, pe devizul estimativ al lucririlor, anonimizat, qi pe devizul serviciilor
de proiectare anonimizat li estimarea perioadei de proiectare pe frecare fazd.

3.7.6 Comisia tehnicd gterge num5rul de inregistrare de pe ambalaj/tub dat de cdtre secretariatul

de primire $i intocme$te un tabel de corespondenll intre numirul de inregistrare, numirul de concurs

qi simbolul alfanumeric. Acest tabel se va introduce intr-o cutie sigilatd al5turi de:

o plic centralizare dovezi garanlie de participare,

o plicurile secretizate ale proiectelor verificate.

3.7.7 Sub sanctiunea eliminirii din jurizare, planqele nu vor conline nicio indicalie privind

identitatea concurentului.
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3.7.8 Se vor evita prezentdi grafice foarte personalizate, cum ar fi logo-ul firmei, care sE

pericliteze asigurarea anonimatului.
3.7.9 Ridicarea anonimatului se va face numai dupl semnarea de c[tre membrii juriului a

raporhrlui, prin deschiderea plicurilor secretizate.

3.7.10 Datele de identificare ale autorilor proiectelor vor fi ficute publice odate cu anunlarea
rezultatelor jurizdrii.

3.8 Predarea proiectelor

3.8.1 Concurentilor li se recomandi alegerea unui ambalaj/tub care sa pisteze integritatea
plangelor rulate gi a stick-ului. Pe ambalaj/tub se va scrie: PENTRU CONCURS ,,MNIEHR".

3.8.2 (1) Proiectele vor fi predate direct sau expediate prin curier la sediul secretariatului de

primire, cu adresa: Institutul Nalional pentru Studierea Holocaustului din Romdnia ,,Elie Wiesel"

GNSIfR-EW) Bd. Dacia nr. 89, sector 2, Bucureqti, cod poqtal 020052.

(2) Data qi ora limitd a preddrii proiectelor depuse la sediul secretariatului de concurs sau

transmise prin curier este cea stabiliti in calendarul de concurs.

3.8.3 Pentru proiectele predate direct la secretariat. concuenlii vor primi un numEr de

inregistrare consemnat in tabelul de primire.

3.8.4 Proiectele pot fi expediate prin curier. Concurenlii vor expedia proiectele prin curier
numai cu confirmare de primire. Pentru proiectele trimise prin curier concurentii au datoria si se

asigure ci data gi ora expedierii este inscris6 pe ambalaj/tub qi va ajunge la sediul secretariatului de

concurs pini la data qi ora prevdzutS in calendarul concursului pentru depunerea ofertelor - conform
calendarului de concurs. Proiectele trimise prin curier vor primi qi ele un numlr de inregistrare,

consemnat in tabel de primire. Coletele ajunse dupd ora prevdzuti in calendar vor f1 respinse, iar autorii

vor fi notificali in termen de 1 zi lucrdtoare.

Secretariatul de primire nu iqi asumd rdspunderea de a confirma expeditorului primirea

proiectului.

3.8.5 Dupi predarea unui proiect nu se admit completdri sau inlocuiri de plange, plic sau data

stick.

3.8.6 Dacd un concurent soliciti retragerea unui proiect predat, aceasta este permisi numai

pdni la data 9i ora limiti stabilite in calendarul concursului pentru predare, cu obligatia incheierii unui
proces-verbal de retragere.

3.9 Primirea $i verificarea proiectelor

3.9.1 Secretariatul de primire va indepdrta, dupl inregistmre, orice mentriune privind identitatea

expeditorului de pe ambalaj/tub. Sub nicio forml Secretariatul de primire nu va deschide coletele.

3.9.2La data qi ora stabilitd in calendarul concursului, secretariatul de primire va preda

comisiei tehnice toate proiectele la care nu s-au constatat abaterile prevezute la 2.3.2, in baza unui

proces-verbal.

3.9.3 Verifrcarea conlinutului proiectelor primite qi inregistrate se face de cdtre Comisia

tehnici. Comisia tehnici va asigura verificarea proiectelor 9i va inainta juriului constatirile qi
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observatiile sale in vederea uqurdrii luirii deciziei de cdtre acesta.

3.9,4 La data qi ora stabilite in calendarul concursului, comisia tehnicl va deschide
ambalajele/tuburile conlindnd proiectele qi va atribui un num6r aleatoriu de doui sau trei cifre (numdr
de concurs), numdr ce va fi inscris gi pe ambalaj i tub 9i pe elementele proiectului.

3,9.5 Comisia tehnicd va verifica indeplinirea conditiilor formale de predare potrivit temei
concursului, Regulamentului, precum gi respectarea anonimatului. Comisia tehnici va verifica daci
fiecare proiect cuprinde toate piesele cerute prin Regulament sau temd, precum gi modul de prezentare

al acestora.

3,9.6 Proiectele care nu vor respecta prevederile privind anonimatul vor fi propuse spre
eliminare din jurizare, urmdnd cajuriul sA se pronuntre.

3.9.7 Plicurile secretizate ale proiectelor verificate vor fi introduse de pregedintele comisiei
tehnice intr-o cutie sigilatd ce va fi pdstratd intr-un loc inaccesibil publicului, la sediul Organizatorului.

3.9.8 Plicurile secretizate previzute la pct. 3.7.3. vor putea fi desigilate qi desecretizate in
vederea verificirilor prevlzute la pct. 3.11.6. numai dupd semnarea raportului de jurizare qi ridicarea
anonimatului.

3.10 Criterii aplicate pentru stabilirea proiectului cetfigltor
3.10.1. Juriul stabileqte clasamentul proiectelor pe baza urmdtoarelor criterii:

Punctaiul total maxim acordat oentru cele 4 criterii de atribuire (A. B. C. D) este de 100 puncte si se

calculeazd oe baza formulei:

Ax2
D=100.

0/.100 0/100 100 uncte A=100 B:1 C=r0

A. CRITERIUL F'UNCTIONAL-SPA TlN,: 20oh

Evalueazd pe o scari de la 1 la 100 logica, expresivitatea gi eleganla funcJional-spaflali a

solutiei (cuprinzind atdt zonele publice ctt qi cele destinate personalului).

Punctajul se stabileqte avdnd in vedere urm[toarele subcriterii:

Punctaj

Interesul, originalitatea qi ralionalitatea conceptului de insertie contemporane
intr-o clddire veche;

Juriul va acorda punctajul in funclie de tndeplinirea subcriteriului, astfel: in
totalitdte (40puncte)/ par1ial (20 puncte) / in micd mdsurd (10 puncte) / deloc
(0 puncte).

intre
0-40

Realizarea unui echilibru spafial adecvat intre diversele funcliuni muzeale
(expunere, conservare, cercetare gtiinlificd, educalie, interactivitate etc.) qi

agteptdrile publicului;
Juriul va acorda punctajul tn funclie de indeplinirea subcriteriului, astfel: in
totalitate (20 puncte)/ parlial (10 puncte) / tn micd mdsurd (5 puncte) / deloc (0
puncte).

intre
0 -20
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Buna amplasare a funcliunilor cu caracter exffamuzeal (libririe, magazin,
cafeteria etc.) qi buna relafionare a acestora cu strada astfel inc6t sd atragd, iar
exercitarea lor si poatl fr disociatd de cea a muzeului;

Juriul va acorda punctajul in funclie de indeplinirea subcriteriului, astfel: tn
totalitate (20 puncte)/ parlial (10 puncte) / in micd mdsurd (5 puncte) / deloc (0
puncte).

intre
0 -20

Rezolvarea problemelor de accesibilitate, inclusiv pentru persoanele cu
dizabllitdli de toate tipurile.

Juriul va acorda punctajul in funclie de indeplinirea subcriteriului, astfel: tn
totalitate (20 puncte)/ parlial (10 puncte) / in micd mdsurd (5 puncte) / deloc (0
puncte).

intre

0 -20

Fiecare dintre cele 4 subcriterii ale Criteriului Functional-Spalial (A) va fi apreciat de membrii juriului
prin acordarea de punctaje, conform tabelului anterior.
Algoritmul de calcul al Criteriuiui Funclional-Spalial (A):
A x 201100, unde A = suma punctajelor acordate d e membrii juriului lieciruia dintre cele 4
subcriterii.

B. CRITERIUL MUZEOGRAFIC: 40o/o

Evalueazl pe o scar6 de la 1 la 100 atractivitatea pentru public gi semnificafia qtiinlificd 9i
educativd a solutiei muzeale generale qi de detaliu.

Punctajul se stabileqte avAnd in vedere urmdtoarele subcriterii:

Punctaj

Claritatea gi atractivitatea transpunerii naraliunii (storyline) in discursul
muzeografic astfel inc6t s[ se adreseze tuturor categoriilor de vizitatori (de la cei
neaviza\i ia specialigti) 9i adecvarea lui la varietatea temelor expozilionale $i a
tipologiilor de expr.]nere;

Juriul va acorda punctajul in funclie de indeplinirea subcriteriului, astfel: in
totalitate (40 puncte)/ parlial (20puncte) / tn micd mdsurd (10 puncte) / deloc (0
puncte).

intre

0-40

Caracterul modem al expunerii;

Juriul va acorda punctajul in funclie de tndeplinirea subcriteriului, astfel: in
totalitate (40 puncte)/ parlial (20puncte) / in micd mdsurd (10 puncte) / deloc (0
puncte).

intre
0-40

Capacitatea de a pune in valoare/particulariza (prin modalitilile de expunere,
lumina natural5 sau artificial5, scenografie etc.) piesele majore ale patrimoniului
MNIEHR 9i adecvarea solutiei arhitecturale de detaliu la temele qi piesele
indicate prin temd;

Juriul va acorda punctajul in funclie de indeplinirea subcriteriului, astfel: in
totalitate (20 puncte)/ parlial (10 puncte) / in micd mdsurd (5 puncte) / deloc (0
puncte).

intre

0 -20
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Fiecare dintre cele 3 subcriterii ale Criteriului Muzeografic (B) va fi apreciat de membrii juriului prin
acordarea de prmctaje, conform tabelului anterior.

Algoritmul de calcul al Criteriului Muzeografic (B):

B x 40/100, unde B: suma punctajelor acordate de membrii juriului lieciruia dintre cele 3
subcriterii.

C. CRITERIUL PATRIMONIAL: 10%
Evalueazi pe o scard de 1a 1 la 100 modul in care solutia pune in evidenli, prin recursul la o
arhitecturi contemporani, dialoguUrelalia dintre qi MNIEHR qi zona protejatd nr. 16, stradd

simbol al oraqului. Calea Victoriei.

Punctajul se stabilegte avind in vedere urmitoarele subcriterii:
Punctaj

G6sirea prin proiect a echilibrului intre arhitecturile pe care istoria le-a generat in zonl
de-a lungul timpului qi intervenlia contemporane care face obiectul concursului;

Juriul va acorda punctajul in funclie de indeplinirea subcriteiului, astfel: in totalitate
(60puncte)/ pa$ial (30puncte) / tn micd mdsurd (15 puncte) / deloc (0 puncte).

intre
0-60

Prezervarea elementelor specifice pentru amplasarea imobilului in zona protejati nr. 16

Calea Victoriei (faladele)

Juriul va acorda punctajul in funclie de indeplinirea subcriteriului, astfel: in totalitate
40puncte)/ partial ( 20puncte) / in micd mdsurd (10 puncte) / deloc (0 puncte).

intre
0-40

Fiecare dintre cele 2 subcriterii ale Criteriului Patrimonial (C) va fi apreciat de membrii juriului prin
acordarea de punctaje, conform tabelului anterior.

Algoritmul de calcul al Criteriului Patrimonial (C):

C x 10/100, unde C = suma punctajelor acordate de membrii juriului lieciruia dintre cele 2

subcriterii,

D. CRITERIULPRET:30%
Evalueazd pe o scara de la 1 la 100 misura in care devizul serviciilor de proiectare dovedegte

ralionalitate economicA.

Punctai
1. Preful cel mai sc5zut - 100 puncte

2. Pentru restul ofertelor admisibile, punctajul se va calcula utilizAnd urmdtoarea formul5:

@) Pp""11"; = Pret (min.) / Pref (n) x 100, unde:

@) Pp*x"; : Punctajul obfinut de cdtre oferta admisibil5 evaluati.

Pret (min.): cel mai scizut dintre pre{urile Ofertelor admisibile.

Pre! (n) : preful Ofertei admisibile evaluate.

Algoritmul de calcul al Criteriului Prel @):
@) Pp."t<.1 x 30/100, unde D = punctajul rezultat in urma aplicirii formulei de calcul menfionate

anterior.
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3.11 Lucririlejuriului
3.11.1 La lucrdrile juriului este admisi, frrd drept de vot, doar ptezen\a consultantului

profesional al concursului sau dupi caz a expertilor cooptati, a pregedintelui comisiei tehnice care a

verificat proiectele, qi a secretariatului juriului.

3,11.2 Lucrdrile juriului se vor deslaqura in limba englezd. Raportul juriului se va redacta in
limba engleza, iar aceastd versiune va fi cea semnati de juriu la finalul lucrdrilor.

3.1I.3 Juriul are obligaJia de a evalua proiectele depuse in baza criteriilor aplicate pentru

stabilirea proiectului cAgtigdtor indicate in prezentul Regulament, in Caietul de sarcini (tema de

concurs) gi in anunful de participare la concurs 9i de a stabili o ierarhie in ordinea punctajelor oblnute
potrivit cdreia si declare un cdqtig6tor al concursului. La finalizarea lucrdrilor, juriul are obligalia de a

intocmi Raportul de jurizare privind lucrdrile juriului, care vor fi inaintate Organizatorului.

3.11.4 Membrii juriului au obligala de a intocmi borderouri individuale de jurizare $i notare,

care vor fi ata.late la Raportul de jurizare.

3.11.5 Dupd finalizarea lucrdrilor gi semnarea Raportului de jurizare de cltre membrii juriului,

secretarul juriului va proceda la deschiderea plicurilor secretizate pentru a se identifica autorii
proiectelor jurizate, fapt care se va consemna intr-o anexd a Rapornrlui de jurizare care va fi inaintat

cdtre Organizator.

3.11.6 Conlinutul plicurilor sigilate, format A4 previzut la pct. 3.7 .3. va fi verificat de citre
secretariatul de jurizare al concursului dupd semnarea Raportului juriului qi ridicarea anonimatului.

Lipsa formularelor de participare completate qi semnate conform regulamentului, va putea fi constatati

de citre Secretariatul de jurizare qi consemnati in anexa la Raporhrl juriului.

3.11.7 Formularele de participare, oferta financiar6 gi documentele doveditoare ale DUAE vor

fi verificate de c[tre Comisia de evaluare. Lipsa formularelor de participare completate qi semnate

conform regulamentului, precum ;i neprezerltarea documentelor justificative DUAE sau

neindeplinirea cerinlelor DUAE conduce la descalificare conform HG nr. 39512016 in cazul proiectului

ciqtigltor qi la pierderea acestui statut.

3.11.8 in misura in care vor fi aplicate sancliunile previzute la pct. 3.11.7 de mai sus,

clasamentul final va fi modificat in conformitate, cAqtigitorul fiind concurentul care a oblinut

urmdtorul ce1 mai mare punctaj stabilit de juriu Si a respectat conlinutul prevez,ll" in prezentul

regulament.

3.12 Confidenfialitate

3.12.1. Niciun concurent nu are dreptul de a contacta membrii juriului in legituri cu concursul

sau cu propriul proiect. Organizatorul sau secretariatul pot fi contactali cu privire la concurs numai in

scris.

3.12.2. Membrii juriului, secretariatul juriului gi consultanlii invitali au obligalia de a pistra

confidenlialitatea deliberdrilor juriului. $edinlele de lucru ale juriului nu sunt publice. Nu este permis

accesul in spaliul unde se desfaqoard lucririle juriului a1 niciunei persoane, cu excepiia celor

menfionate la art. 3.1 1.1. Cu exceptia membrilor juriului, anunjaJi nominal la inceputul concursului,

toate celelalte persoane admise in incinta unde se desfiqoard juri zarea sa:u care vor fi implicate in
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primirea $i verificaxea proiectelor vor da declaralii de confidenlialitate gi cd nu se afli in situatie de

conflict de interese.

3.13 Recomandirile juriului

3.13.1 intrucAt scopul final al concursului il constituie desemnarea proiectului cAgtigitor, juriul
va consemna in Raportul de jurizare concluziile deliberirilor gi recomanddrile pentru elaborarea

Foiectului tehnic.

3.14 Comunicarea rezultatelor

3.14.1 Rezultatele finale vor fi aduse la cunogtinla tuturor participanlilor, precum qi opiniei
publice de c6tre Organizator, prin intermediul paginii Intemet a concursului.

3.14.2 Pe site-ul www.inshr-ew.ro/concursmuzeu-2020/ , 1a data anunlate in calendarul
concursului qi pe www.eJicitatie.ro se va publica anunlul de atribuire.

3.14.3 Va fi invitat la negociere doar concurentul ciqtigitor clasat pe locul 1, conform
clasamentului final care a indeplinit $i demonshat cerinlele previzute in DUAE.

3.15 Contestafii

3.15.1 Eventualele contestajii pot viza aspecte procedwale qi se pot depune, conform art. 2 qi

4 din Legea nr. 10112016 privind atribuirea contractelor de achizifie publicd, a contractelor de

concesiune de lucr[ri publice gi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificdrile qi completlrile
ulterioare, la Consiliul National de Solulionare a Contestajiilor, cu sediul in Str. Stavropoleos nr. 6,

sector 3, Bucuregti, cod pogtal: 030084,
(4)021.310.46.42, site Intemet www.cnsc.ro.

e-mail: office@cnsc.ro. tele{on (4)02t.310.46.41, fax

3.16 Publicarea rezultatelor concursului qi expunerea proiectelor

3.16.1. Organizatorii vor publica rezultatele concursului pe platforma www.elicitatie.ro qi pe

site-ul www.inshr-ew -202 , cu mentionarea autorilor.n

13.16.2, Oryanizatorul poate publica ulterior o galerie virtuala a proiectelor participante la
concurs qi/sau un album al concursului.

13.16.3. Gestionarea proiectelor primite cade in seama Organizatorului astfel:

(l) proiectele respinse din cauza abaterilor prevezute in art.2.3.2 pot fi ridicate, pe cheltuiala
1or, de cdtre autori de la secretariatul concursului, imediat dupi primirea notificdrii privind respingerea

proiectului,

(2) proiectele neachizijionate de Organizator pot fi ridicate, pe cheltuiala 1or, de cltre autori in
termen de ce1 mult 90 de zile.
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4. VALORIFICAREA PROIECTELOR

4.l.Proprietatea asupra proiectelor

4.1.1 Proiectul declarat cAqtigitor in urma desftgurdrii concursului va fi achizilionat numai in
conddiile efectu[rii plililor. Drepturile morale qi patrimoniale asupra acestuia se supun Legii nr.
8/1996 privind dreptul de autot $i drepnrrile conexe cu modificirile 9i completErile ulterioare.

4.1.2 Predarea unui proiect implicd acceptul concurentului de a oferi Organizatorului
concursului dreptul de a publica imaginile respective in format tipirit sau in format digital, cu
menlionarea numelor autorilor, ftrd nici un alt acord sau plati.

4.1.3 in urma concursului Ei atribuirii contractului de achizilie publici, realizarea proiectului
cA5tigitor se va face in colaborare cu Organizatorul, acesta putind suferi modificdri, firi ca partea
arhitectuald s[ fie afectatd.

4.1.4 Autorul proiectului ciqtigitor cedeazd Organizatorului &epturile patrimoniale asupra
operei, in baza contractului incheiat ulterior, conform art. 42 din Legea nr. 8/1996, republicati in 201 8.

4.1.5 Organizatorul Concursului nu igi asumi nicio responsabilitate privind eventuale incilcdri
a1e dreptului de autor (plagiat). Responsabilitatea revine in mod exclusiv celui care a trimis proiectul.

4.1.6 Concurenjilor li se cere prin documentalia de concurs gi predati in plicul secretizat, odati
cu plangele, exprimarea in scris a acordului pentru dezvdluirea identiti{ii reale a autorului gi/sau echipei
de proiect, dupi ridicarea anonimatului, in expunerea sau in publicarea proiectelor.

4.2. lncheierea contractului pentru proiectul tehnic

4.2.LDecizia }uiului privind desemnarea cdqtigdtorului este obligatorie pentru Organizator.

4.2.2 Autorul unui proiect iqi pistreazi drepturile de autor asupra operei sale; nicio alterare sau

modificare nu se va putea aduce acesteia frrd acordul sdu formal. La finalul concursului, frnalizarca
proiectului se face cu ajutorul Organizatorului qi poate deci sI evolueze, ftri ca partea arhitecturali si
fie afectatd.

4.2.3 Valoarea maximd estimate a contractului care va fi atribuit in urma concursului
cigtigitorului este de 4.030.145 lei, exclusiv TVA, pentru urmdtoarele misiuni de proiectare:

. Documentalie de Avizare a Lucrdrilor de Intervenlie conform prevederilor HG nr. 90712016;

. Documentalia pentru oblinerea Certificatului de Urbanism

. Proiectul Tehnic (P.Th.) + D.T.A.C. Documentala Tehnic[ pentru Autoriza$a de Constructie
Documentalia Tehnic6 pentru Organizarea Execuliei (D. T.O.E.). ;

. Detaliile de Execujie @.8.);

. AsistenJ[ tehnicd din partea proiectantului pe parcursul execu{iei investi}iei ;

4.2.4 Modelul contractului de servicii de proiectare este inclus in documentafia de concurs.

4.2.5 il cazul in care Organizatorul nu ajunge sI incheie contractul de servicii de proiectare

cu cdgtigltorul, din motive care nu ii sunt imputabile, are dreptul sd invite, in vederea incheierii
contractului concurenJii clasati pe urmitoarele locuri, in ordinea descrescitoare stabilitn de juriu.

4.2.6 Concurenlii trebuie s6 indeplineascl cerinlele privind situalia personalS, capacitatea de

exercitare a activitdtilor profesionale, capacitatea economici Ei financiard, precum qi capacilatea

tehnici gi profesionald. Detaliile privind documentele care trebuie depuse se regisesc qi in anunlul de

concurs. in acest sens, concurenlii vor completa inilial DUAE gi formularele procedurii, urmind ca
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documentele justificative care fac dovada celor asumate prin DUAE gi formulare, astfel cum sunt

acestea prevlzute in anunful de concurs, sd fie cerute concurentului clasat pe locul I in urma

concursului.

NATIONALITATE ROMANA NATIONALITATE STRAINA

1. Certificate constatatoare privind lipsa

datoriilor restante cu privire la plata

impozitelor, taxelor sau a contribuliilor la
bugetul statului sau la bugetul local

2. Certificat de atestare fiscali privind
impozitele gi taxele, locale gi la bugetul de stat.

3. Cazierjudiciar prin care si dovedeasci ci nu

a fost condamnat prin hotdr6re judecetoreascl

definitivi a unei instanle pentru participare la

activitdli ale unei organizagii criminale, pentnr

coruplie, fraudi qi/sau spilare de bani gi, de

asemenea, cazier fi scal.

3. Persoanele juridice/fizice striine vor
prezenta documente edificatoare eliberate de

autorite,ti ale !6rii de origine: certificate, cazier
judiciar, cazier fisca1 sau alte documente

echivalente prin care sI dovedeasce cd nu au

fost condamnate prin hotErdre judecltoreasci

definitivi a unei instante pentru participare la

activitA$ ale unei organizarii criminale, pentru

corupfie, fraudd qi/sau spdlare de bani.

4, Certificat constatator emis de Oficiul
Registrului Comerfului, valabil la data

semndrii contractului, in original sau copie

legalizatA.

Obiecrul de activitate al celui cu care se va

incheia contractul trebuie sI conlin[ servicii de

proiectare qi sd aibi corespondent in codul

CAEN.

4. Pentru persoane juridice /fizice strdine:

Documente care dovedesc o forml de

inregistrare/atestare ori apartenen{i din punct

de vedere profesional, in conformitate cu

prevederile din tara in care concurentul este

rezident, in limba in care au fost emise, insoJite

de o traducere autorizati a acestora in limba
romdni sau englez6. Obiectul contractului
(respectiv servicii de proiectare) trebuie sd

aibd corespondent in domeniile de activitate

inscrise in documentele prezentate.

5. Acte doveditoare (copie bilanquri/alte documente) privind cifra de afaceri pentru anul 2019

6. Acte doveditoare privind proiectarea a cel putin o expozilie permanenti sau a unui muzeu.

4.2,7 Cdqtigittod concursului (concurentul clasat pe primul loc, conform clasamentului

final) va fi invitat se comunice documentele justificative ca dovadd a informajiilor cuprinse in DUAE,

ftr vederea verifi cdrii conformitilii informafiilor prezeltale.

4.2.8 Convocarea la negociere este conditionatl de conformitatea informa{iilor prezentate in

DUAE ca urmare a verificirilor efectuate de citre Organizator. Organizatorul are dreptul sA invite, in

vederea incheierii confactului concurenJii clasali pe urm6toarele locuri, in ordinea descrescitoare

22

1,2. Orice documente edificatoare, eliberate de

autoritdlii competente din tara in care ace$tia

sunt reziden{i, prin care sa dovedeasc5 faptul
cd qi-a indeplinit obligaliile de plati a

impozitelor, taxelor gi contribuliilor de

asigurdri sociale cdtre bugetele componente

ale bugetului de sat gi bugetului local, in
conformitate cu prevederile legale in vigoare

in tara de rezidenta.



stabiliti de juriu qi care justifici prin documentele prezentate informaliile curpinse in DUAE,it can;J
in care concurentul clasat pe primul loc, conform clasamentului juriului nu indeplineqte cerinlele de

calificare.

5 PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

5.1 Tuturor participanJilor la Concurs le sunt garantate drepturile in conformitate cu
Regulamentul nr. 67912016 privind proteclia datelor pentru proteclia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal 9i libera circulaJie a acestor date gi legislatia romanA privind
comrmicirile comerciale, iar Organizatorul se angajeazd sd indeplineasci toate conditiile stabilite de

lege, aplicabile prezentului Concurs, pentru protecjia drepturilor participanlilor.

6 LITIGII
6.1 in cazul unor potenliale conflicte aperute intre Organizator 9i participantii la Concurs,

acestea vor fi solulionate pe cale amiabild. DacE nu este posibile rezolvarea pe cale amiabili, pi4ile
implicate vor inainta conflictele spre solulionare instantelor competente din Rominia.

7 ANTJLAREA CONCURSI,]LUI

7.1 Anularea concursului de solufli se poate face numai cu respectarea prevederilor art. 212 din
Legea nr. 98/2016 privind achiziliile publice sau in cazul in care in concurs se prezinti mai pufin de 3

proiecte.

8 REGULAMENTT]L CONCURSTJLUI

8.1 Regulamentul concursului este parte integrantd a documentaliei de concurs gi poate fi
descdrcat de pe www.eJicitatie.ro qi de pe site-ul www.inshr-ew.ro/concursmuzeu-2020/ . Prin

participarea la acest Concurs, concuren{ii sunt de acord si se conformeze prezentului Regulament.

Orice modificiri ale prezentului Regulament vor fi comunicate concurenlilor.
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