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: Servicii pentru realizarea documentaţiilor cadastrale şi înscriere în Cartea
funciară a imobilului (clădiri +teren) Fost Laborator Sănătate Mintală –Secţia Endocrinologie, situat in
str. Ştefan cel Mare, nr.133, Municipiul Constanţa.
3. Descrierea contractului: Servicii pentru realizarea documentaţiilor cadastrale şi înscriere în
Cartea funciară a imobilului (clădiri +teren) Fost Laborator Sănătate Mintală –Secţia Endocrinologie,
situat in str. Ştefan cel Mare, nr.133, Municipiul Constanţa, având suprafaţa de teren de aproximativ
2121 mp si urmatoarele date de identificare ale construcţiilor existente: suprafaţa 600 mp, regim de
inaltime S+P+1E, suprafata construit-desfăşurată de aproximativ 1800 mp.
4. Tip achiziţie: Achiziţie directă
5. Sursa de finanţare: Bugetul Consiliului Judeţean Constanţa
6. Tipul contractului: Servicii, cod CPV: 71354300-7- Servicii de cadastru
7. Condiţii de participare: Ofertele vor fi depuse la Registratura Consiliului Judeţean Constanţa, Bd.
Tomis nr. 51, jud. Constanţa, în plic închis, însoţite de adresa de înaintare conform Formular 1, în
care se va preciza obiectul achiziţiei. Oferta va conţine o descriere a serviciilor ce vor fi prestate, în
vederea demonstrării conformităţii acestora cu specificaţiile tehnice solicitate. Oferta financiară va
conţine: Formularul de ofertă – Formular 2 şi Anexa – Centralizatorul de preţuri. Ofertantul va face
dovada ca poate presta serviciile solicitate în conformitate cu reglementarile legale în vigoare.
Ofertantul va face dovada că este autorizat ANCPI, pentru serviciile mai sus menţionate.
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, Analiză Piaţă şi Urmărire Contracte, Consiliul
Judeţean Constanţa, Bd. Tomis nr. 51, tel.+40-241.488.413, fax.+40-241.488.411, e-mail:
licitatii@cjc.ro.
9. Condiţii de adjudecare: Preţul cel mai scăzut. Oferta declarată câştigătoare este cea cu preţul
cel mai scăzut, care îndeplineşte specificaţiile tehnice minime considerate obligatorii şi demonstrează
capacitatea de îndeplinire a serviciilor.
10. Termenul limită de depunere a ofertelor: 24.04.2017.
11. Adresa la care se transmit/depun ofertele: Registratură, Consiliul Judeţean Constanţa, B-dul.
Tomis nr. 51, Constanţa 900725.
12. Alte informaţii: Ofertele vor fi depuse la Registratura Consiliului Judeţean Constanţa, Bd. Tomis
nr. 51, jud. Constanţa, în plic închis, însoţite de scrisoare de inaintare conform Formular 2, în care se
va preciza obiectul achiziţiei. Operatorii economici interesaţi vor posta oferta de preţ totală în sistemul
electronic SEAP, secţiunea catalogul de produse/servicii/lucrări. Pentru a publica oferta financiară,
operatorii economici trebuie sa fie inregistraţi şi să deţină certificat digital valid pentru acces in SEAP.
13. Anunturi publicate: pe site-ul www.e-licitatie.ro, secţiunea Documente, Publicitate Anunţuri,
Anunţ publicitate nr. 87582 din 18/04/2017.

