
Servicii de proiectare privind "Amenajarea expozitiei
permanente si a spatiilor conexe ale Muzeului National

de Istorie a Evreilor si al Holocaustului din Romania"
Anunt de concurs de solutii

 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
INSTITUTUL NATIONAL PENTRU STUDIEREA HOLOCAUSTULUI DIN ROMANIA "ELIE WIESEL" 
Cod de identificare fiscala: 18098352; Adresa: Strada: Dacia, nr. 89; Localitatea: Bucuresti; Cod NUTS: RO321 Bucuresti; Cod postal:
020052; Tara: Romania; Persoana de contact: Cristian Gheorghe; Telefon: +40 0213180939; Fax: +40 0213180939; E-mail: office@inshr-
ew.ro; Adresa internet: (URL) www.inshr-ew.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro; 

 
I.2) Achizitie comuna
Contractul implica o achizitie comuna: Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu

 
I.3) Comunicare
Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit la: (URL) https://e-
licitatie.ro/pub/notices/dc-notice/v2/view/100002480
Informatii suplimentare pot fi obtinute de la: 
INSTITUTUL NATIONAL PENTRU STUDIEREA HOLOCAUSTULUI DIN ROMANIA "ELIE WIESEL" 
Cod de identificare fiscala: 18098352; Adresa: Bulevardul Dacia Nr.89, sector 2.; Localitatea: NA; Cod NUTS: RO321 Bucureşti; Cod postal:
020052; Tara: Romania; Persoana de contact: -Telefon: +40 213180939; Fax: +40 213180939; E-mail:  concurs@inshr-ew.ro; Adresa
internet: (URL) http://www.inshr-ew.ro/concursmuzeu-2020/; Adresa web a profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro; 
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse: 
adresa mentionata mai sus

 
I.4) Tipul autoritii contractante
Agentie/birou national sau federal

 
I.5) Activitate principala
Recreere, cultura si religie

 

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu
Servicii de proiectare privind "Amenajarea expozitiei permanente si a spatiilor conexe ale Muzeului National de Istorie a Evreilor si al
Holocaustului din Romania"
Numar referinta: 18098352/2020/2

 
II.1.2) Cod CPV principal
71220000-6 Servicii de proiectare arhitecturala (Rev.2)

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: -
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Servicii de proiectare pentru "Amenajarea  expozitiei permanente si a spatiilor conexe ale Muzeului Național de Istorie a Evreilor și al
Holocaustului din Romania", care vor cuprinde:
- Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie (D.A.L.I.), conform prevederilor HG 907/2016;
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- Documentatia pentru obtinerea Certificatului de Urbanism;
- Proiectul Tehnic (P.Th.) + Documentatie Tehnica pentru Autorizatia de Constructie (D.T.A.C. ), Documentaţia Tehnică pentru
Organizarea Execuţiei (D.T.O.E.);
- Detaliile de Execuţie (D.E.);
- Asistenţă tehnică din partea proiectantului pe parcursul executiei investitiei.

 
II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

 

Sectiunea III: Informatii juridice, economice, financiare si tehnice
III.1) Conditii de participare

 
III.1.10) Criterii de selectie a participantilor
-

 
III.2) Conditii referitoare la contract

 
III.2.1) Informatii privind o anumita profesie
Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii: Nu
Precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile: -
Precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile: --

 

Sectiunea IV: Procedura
 

IV.1) Descriere
 

IV.1.2) Tipul concursului
Concurs de solutii deschis

 
IV.1.7) Numele participantilor deja selectati

 
IV.1.9) Criterii de evaluare a proiectelor:
20% - CRITERIUL FUNCŢIONAL-SPAŢIAL (A) - Evalueaza pe o scara de la 1 la 100 logica, expresivitatea si eleganta functional-spatiala
a solutiei  (cuprinzand atat zonele publice cat si pe cele destinate personalului) ;
40% - CRITERIUL MUZEOGRAFIC (B) - Evalueaza pe o scara de la 1 la 100 atractivitatea pentru public si semnificatia stiintifica si
educativa a solutiei muzeale si de detaliu ;
10% - CRITERIUL PATRIMONIAL (C) - Evalueaza pe o scara de la 1 la 100 modul in care solutia pune in evidenta, prin recursul  la o
arhitectura contemporana, dialogul/relatia dintre MNIEHR si zona protejata nr.16, strada simbol a orasului, Calea Victoriei;
30% - CRITERIUL PRET (D)  -  Evalueaza pe o scara de la  1 la  100 masura in care devizul  serviciilor  de proiectare dovedeste
rationalitate economica.
 
 Punctajul total maxim este de 100 puncte și  se calculează pe baza formulei:
(Ax20/100)+(Bx40/100)+(Cx10/100)+(Dx30/100)= 100 puncte, pentru: A=100, B=100, C=100, D=100.

 
IV.2) Informatii administrative

 
IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data si ora locala: 07.12.2020 16:00

 
IV.2.3) Data estimata a expedierii invitatiilor de prezentare a ofertelor sau de participare catre candidatii
selectati
-

 
IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Romana, Engleza
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IV.3) Recompense si juriu

 
IV.3.1) Informatii privind premiul (premiile)
Se vor acorda unul sau mai multe premii: Nu
Numarul si valoarea premiului (premiilor) care urmeaza sa fie acordat(e): -

 
IV.3.2) Detalii privind partile catre toti participantii: 
-

 
IV.3.3) Contracte subsecvente
Eventualul contract de servicii rezultat in urma concursului va fi atribuit castigatorului sau castigatorilor concursului: Da

 
IV.3.4) Decizia juriului
Decizia juriului este obligatorie pentru autoritatea/entitatea contractanta: Da

 
IV.3.5) Numele membrilor juriului selectati:
LORIN NICULAE - Universitatea de Arhitectura si Urbanism Ion Mincu, membru supleant, ALEXANDER AVRAHAM - Yad Vashem,
membru supleant, ANTONEL TANASE - Secretariatul General al Guvernului, membru titular, SERGIU NISTOR - Universitatea de
Arhitectura și Urbanism Ion Mincu, membru titular, CRISTINA VERONA TOBI - Muzeul National de Arta al Romaniei, membru titular,
CONSTANTIN GORCEA - Arhitectura Grafica Design Suceava, membru titular, MIHAELA CRITICOS - Universitatea de Arhitectură și
Urbanism Ion Mincu, membru titular, CIPRIAN ANGHEL ȘTEFAN - Complex Muzeal Astra Sibiu, membru titular, PAUL SHAPIRO -
United States Holocaust Memorial Museum, membru titular, ILEANA MURGESCU TUREANU - Uniunea Arhitectilor din Romania,
membru titular, VIRGIL NIȚULESCU - Muzeul National al Taranului Roman, membru titular, AUREL VAINER - Federația Comunităților
Evreilor din România, membru titular, FLORIN MANOLE - Centrul Cultural al Romilor O Del Amenca, membru titular, ELISABETH
UNGUREANU - Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, membru titular, RADU IOANID -
Ministerul Afacerilor Externe, membru titular, ADRIAN CRĂCIUNESCU - Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, membru
supleant

 

Sectiunea VI: Informatii complementare
 

VI.3) Informatii suplimentare
              Valabilitatea ofertelor prezentate în cadrul concursului de soluții va trebui menținută minim 120 de zile de la data limita de
depunere a proiectelor, conform calendarului competitional.
Conform Caietului de sarcini, Ghidul final de mentenanță va fi elaborat de proiectantul câștigător împreună cu executantul lucrărilor de
amenajare a muzeului și va cuprinde obligatoriu și următoarele elemente:
•   informații despre furnizorii tuturor materialelor și echipamentelor utilizate în amenajarea spațiului muzeului;
•   certificate și condiții de garanție și instrucțiuni de utilizare și întreținere pentru materialele și echipamentele incluse în amenajare;
•   tipurile de materiale utilizate în amenajare, furnizorii acestora, certificate și condiții de garanție, instrucțiuni de întreținere;
•   indicații despre operațiunile de curățenie necesare, adecvate materialelor și echipamentelor utilizate și, respectiv, incluse în amenajare;
•   planurile detaliate pentru lucrările de instalații realizate (alimentare apă, încălzire, climatizare, ventilație, alimentare cu energie electrică,
sisteme de iluminat, sisteme de securitate, sisteme audio, sisteme video etc.).
Muzeul va trebui să obțină avizul prealabil privind înființarea, acordat de Ministerul Culturii și Identității Naționale și, ulterior, acreditarea
ca instituție muzeală, de asemenea de către Ministerul Culturii și Identității Naționale, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare,
ambele proceduri  putând impune modificări  ale proiectului  de amenajare a muzeului,  în  cazul  avizului  prealabil,  și  modificări  în
amenajarea muzeală deja realizată, în cazul procedurii de acreditare; atât proiectantul, cât și executantul lucrărilor de amenajare vor asista
muzeul în îndeplinirea acestor obligații legale.
 
Organizatorul poate publica ulterior o galerie virtuală a proiectelor participante la concurs și/sau un album al concursului. Conform
Regulamentului de Concurs.
Predarea unui proiect implică acceptul concurentului de a oferi Organizatorului concursului dreptul de a publica imaginile respective în
format tipărit sau în format digital, cu menționarea numelor autorilor, fără nici un alt acord sau plată.
În urma concursului și atribuirii contractului de achiziție publică, realizarea proiectului câștigător se va face în colaborare cu Organizatorul,
acesta putând suferi modificări, fără ca partea arhitecturală să fie afectată.
Autorul proiectului câștigător cedează Organizatorului drepturile patrimoniale asupra operei, în baza contractului încheiat ulterior,
conform art. 42 din Legea nr. 8/1996, republicată în 2018.
Organizatorul Concursului nu își asumă nicio responsabilitate privind eventuale încălcări ale dreptului de autor (plagiat). Responsabilitatea
revine în mod exclusiv celui care a trimis proiectul.
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Concurenților li se cere prin documentația de concurs și predată în plicul secretizat, odată cu planșele, exprimarea în scris a acordului
pentru dezvăluirea identității reale a autorului și/sau echipei de proiect, după ridicarea anonimatului, în expunerea sau în publicarea
proiectelor. Exprimarea acordului se face prin completarea și semnarea Formularului 1.

 
VI.4) Proceduri de contestare

 
VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitatea: Bucuresti; Cod postal: 030084; Tara: Romania; Telefon: +40 213104641; Fax:
+40 213104642 / +40 218900745; E-mail: office@cnsc.ro; Adresa internet: (URL) http://www.cnsc.ro; 

 
VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere
-

 
VI.4.3) Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: 
Conform art. 8 din Legea nr. 101/2016.

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
-

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.10.2020
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