INVITAŢIE DE PARTICIPARE

1. Autoritatea contractanta: 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. Tip achizitie: Achiziţie directă
3. Sursa de finantare: bugetul Consiliului Judeţean Constanţa
4. Tipul contractului: Servicii
5. Cod CPV: 71354300-7 - Servicii de cadastru
6. Denumire contract: Servicii de actualizare a cadastrului prin înscrierea în Cartea Funciară
existentă a imobilului clădire Unitate Primire Urgenţe cu o suprafaţă construită de aproximativ 320
mp.
7. Descrierea contractului: Servicii de actualizare a cadastrului prin înscrierea în Cartea
Funciară existentă a imobilului clădire Unitate Primire Urgenţe cu o suprafaţă construită de
aproximativ 320 mp. Documentaţiile se vor elabora în conformitate cu reglementările legale în
vigoare. Prestatorul va preda extrasul de carte funciară actualizat în format letric, planul PAD în
format electronic (format Stereo 1970) şi releveele (DWG/DXF), aferente Unităţii de Primire
Urgenţe Constanţa, conform menţiunilor din specificaţiile tehnice ataşate prezentei invitaţii de
participare.
8. Condiţii contractuale: Durata de execuţie va fi de 90 de zile calendaristice de la data emiterii
ordinului de începere a serviciilor. În cazul în care termenele contractuale nu pot fi respectate din
cauze neimputabile atât prestatorului cât şi achizitorului, durata de execuţie se poate prelungi prin
act adiţional cu acordul părţilor.
9. Condiţii de participare: Pot participa toţi operatorii economici interesaţi indiferent dacă aceştia
deţin sau nu cont în SEAP. Ofertantul va face dovada că este autorizat ANCPI, pentru prestarea
serviciilor mai sus solicitate, în conformitate cu reglementările în vigoare.
10. 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, Analiza Piaţă, Urmărire Contracte,
Consiliul Judeţean Constanţa, Bd. Tomis nr. 51, tel.+40-241.488.413, fax.+40-241.488.411, email: licitatii@cjc.ro.
11. Condiţii de adjudecare: Preţul cel mai scăzut. Oferta declarată câştigătoare este cea cu preţul cel
mai scăzut, în condiţiile îndeplinirii cerinţelor din prezenta invitaţie şi cerinţelor solicitate prin
Specificaţiile tehnice.
12. Termenul limită de depunere a ofertelor: 21.08.2017.
13. Adresa la care se transmit/depun ofertele: Toţi operatorii economici interesaţi vor transmite
ofertele pe adresa de e-mail licitatii@cjc.ro sau la Registratura CJC cu scrisoare de înaintare,
conform Formular 1, în care se va preciza obiectul achiziţiei, până la data limită de depunere a
ofertelor.
14. Alte informatii: Oferta va fi însoţită de adresa de înaintare conform Formular 1, în 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 conformităţii acestora cu specificaţiile
tehnice solicitate, şi - propunerea financiară constând Formularul de ofertă – Formular 2, în care
se va înscrie preţul ofertei fără TVA, conform model anexat prezentei invitaţii.
Autoritatea contractantă va achiziţiona 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 dovedească îndeplinirea cerinţelor, 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.
15. Anunţ publicat: pe site-ul www.e-licitatie.ro la secţiunea Documente, Publicitate - Anunţuri nr.
114019/10.08.2017.

