INVITAŢIE DE PARTICIPARE
1. Autoritatea contractantă: Consiliul Judeţean Constanţa
Adresa: Bulevardul Tomis , Nr. 51, Constanţa, 900725
- cod fiscal : 2981739
- telefon: +40-241- 708.413
- fax: +40-241- 488.411
- e-mail: licitatii@cjc.ro
- web: www.cjc.ro
2. Denumire contract: Sistem de management, optimizare si raportare a fluxurilor financiare aferente
Consiliului Judetean Constanta.

3. Descrierea contractului: Produsele si serviciile care fac obiectul contractului sunt:
-Aplicatie software realizare, management si raportare a operatiunilor financiar-contabile pentru
maxim 45 utilizatori/operatori din cadrul Consiliul Judetean Constanta;
-Servicii de instruire, instalare, configurare, asistenta in lucrul ,,live’’;
-Servicii de garantie si post-garantie;
-Servicii de import standard al datelor stocate in noua aplicatie software;
-Integrarea tuturor componentelor de mai sus si implementare astfel incat sa raspunda cerintelor de
functionare ala autoritatii contractante.
4. Tip achiziţie: Achiziţie directă
5. Sursa de finanţare: Bugetul Consiliului Judetean Constanta
6. Tipul contractului: Furnizare. Cod CPV 48440000-4- Pachete software de analiza financiara si
contabilitate ;
7. Condiţii de participare: Ofertantului câştigător i se va solicita la încheierea contractului
prezentarea certificatului constatator emis de ONRC, din care să rezulte că poate presta activităţi în
domeniul contractului. Se solicita constituirea garantiei de buna executie, in cuantum de 5% din
valoarea fara TVA a contractului, constituită în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării
contractului de achiziţie publică, conform prevederilor art. 39 si art.40 din H.G nr. 395/2016.
Pentru demonstrarea experientei similare, se solicita ofertantilor o declaratie cu lista principalelor
livrări de produse similare cu obiectul contractului din în ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a
beneficiarilor publici sau privati, conform Formular 3.
8. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax şi adresa de e-mail a biroului de la care se pot
solicita informaţii şi clarificări: Serviciul Achiziţii, Consiliul Judeţean Constanţa, Bd. Tomis nr. 51,
tel.+40-241.488.413, fax.+40-241.488.411, e-mail: licitatii@cjc.ro.
9. Conditii de adjudecare: Preţul cel mai scăzut în condiţiile îndeplinirii cerinţelor din prezenta
invitatie si cerintelor minime din caietul de sarcini, considerate obligatorii.
10. Termenul limită de depunere a ofertelor: 23.02.2017, ora 10:00.
11. Adresa la care se transmit/depun ofertele: Registratură, Consiliul Judeţean Constanţa, B-dul.
Tomis nr. 51, Constanţa 900725.
12. Alte informatii: Oferta trebuie sa cuprinda: A. Propunerea tehnica - Ofertantul va elabora
propunerea tehnica astfel încât aceasta sa respecte în totalitate cerintele prevazute în caietul de
sarcini. In cadrul propunerii tehnice ofertantii vor prezenta modele/ machete pentru toate modulele
solicitate in vederea verificarii indeplinirii cerintelor tehnice. B. Propunerea financiara: Formularul de
oferta-Formularul 1. Ofertele vor fi depuse la Registratura Consiliului Judetean Constanta, Bd. Tomis
nr. 51, jud. Constanta, in plic inchis, insotite de scrisoare de inaintare conform Formular 2, in care se
va preciza obiectul achizitiei. Operatorii economci interesaţi vor posta oferta de preţ totală în sistemul
electronic SEAP, secţiunea catalogul de produse/servicii/lucrări.

