INVITAŢIE DE PARTICIPARE
1. Autoritatea contractantă: CONSILIUL JUDEŢEAN CONSTANŢA
Adresa: Bulevardul Tomis , Nr. 51, Constanţa, 900725
- cod fiscal : 2981739
- telefon: +40-241- 488.413
- fax: +40-241- 488.411
- e-mail: licitatii@cjc.ro
- web: www.cjc.ro
2. Denumire contract: Servicii de proiectare pentru elaborarea documentației tehnico-economice
PAC+PT+ET+CS+DE – proiect autorizație de construire + proiect tehnic-expertiză tehnică – caiet de
sarcini + detalii de execuție (inclusiv deviz martor) Faza I și Faza II – obținerea autorizației de construire
pentru executarea lucrărilor de construire constând în desfacere parapet fereastră pentru creare gol de
acces spre balcon existent la biroul nr.2 – Cabinet Președinte din sediul Consiliului Județean Constanța,
Bd. Tomis nr.51, Constanța.
3. Descrierea contractului:
- FAZA I - proiectare pentru elaborarea documentației tehnico-economice PAC+PT+ET+CS+DE –
proiect autorizație de construire + proiect tehnic-expertiză tehnică – caiet de sarcini + detalii de execuție
(inclusiv deviz martor)
- FAZA II - obținerea autorizației de construire pentru executarea lucrărilor de construire constând în
desfacere parapet fereastră pentru creare gol de acces spre balcon existent la biroul nr.2 – Cabinet
Președinte din sediul Consiliului Județean Constanța, Bd. Tomis nr.51, Constanța
conform specificațiilor tehnice anexate prezentei invitații.
4. Tip achiziţie: Achiziţie directă
5. Sursa de finanţare: Bugetul Consiliului Judetean Constanta.
6. Tipul contractului: Servicii, cod CPV: 71200000-0 – Servicii de arhitectură și servicii conexe.
7. Condiţii de participare: Pot participa toti operatorii economici interesati indiferent dacă aceştia deţin
sau nu cont în SEAP. Ofertantului câştigător i se va solicita până la încheierea contractului să prezinte
Certificatul constatator emis de ONRC, din care să rezulte că poate presta activitățile în domeniul
contractului.
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, Urmărire Contracte, Consiliul Judeţean
Constanţa, Bd. Tomis nr. 51, tel.+40-241.488.413, fax.+40-241.488.411, e-mail: licitatii@cjc.ro.
10. Condiții contractuale: Se solicită constituirea garanției de bună execuție, în cuantum de 5% din
valoarea fără TVA a serviciilor de proiectare constituită, în termen de 5 zile lucrătoare de la data
semnării contractului de achiziție publică, conform prevederilor art.39 si art.40 din HG nr.395/2016.
Autoritatea contractantă va elibera/restitui garanția de bună execuție conform prevederilor art.42 alin.(3)
lit.b) fin HG nr.395/2016.
11. Condiţii de adjudecare: Prețul cel mai scăzut. Oferta declarată câștigătoare este cea cu prețul cel
mai scăzut, în condiţiile îndeplinirii cerinţelor din prezenta invitaţie şi cerinţelor minime solicitate prin
Specificaţiile tehnice, considerate obligatorii și demonstrează capacitatea de îndeplinire a activităților
care fac obiectul contractului.
11.Termenul limită de depunere a ofertelor: 29.05.2017.
12. Adresa la care se transmit/depun ofertele: Toţi operatorii economici interesaţi vor transmite
ofertele pe adresa de e-mail licitatii@cjc.ro, până la data limită de depunere a ofertelor.
13. Alte informaţii: Oferta va fi însoțită de adresa de inaintare conform Formular 1, in care se va preciza
obiectul achizitiei. Ofertantul va prezenta propunerea tehnică care va cuprinde o descriere a serviciilor
ce urmează a fi prestate în vederea conformității acestora cu specificațiile tehnice solicitate și
propunerea financiară constând Formularul de ofertă – Formular 2 si Anexa la Formularul de ofertă, in
care se va înscrie prețul ofertei fără TVA, conform model anexat prezentei invitații.
Autoritatea contractanta va achizitiona serviciile de mai sus respectând prevederile art. 43 din HG
395/2016. Ofertele depuse după termenul limită se consideră întârziate şi vor fi respinse. Ofertele care
nu conţin date destinate să dovedeasca îndeplinirea fiecărei cerinţe ale specificaţiilor tehnice vor fi
respinse. Ofertantul desemnat câştigător va posta oferta în SEAP, în condiţiile în care deţine cont. În
cazul în care ofertantul selectat nu va îndeplini condiţiile de participare sau refuză încheierea
contractului, va fi selectat/contactat operatorul economic situat pe următorul loc, în baza criteriului de
adjudecare.

