INVITAłIE DE PARTICIPARE
1. Autoritatea contractantă: CONSILIUL JUDEłEAN CONSTANłA
Adresa: Bulevardul Tomis , Nr. 51, ConstanŃa, 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. Descrierea contractului : Servicii de corespondenŃă. Servicii specifice de
corespondenŃă neprioritară/prioritară, internă/ internaŃională. cod CPV: 64110000-0- Servicii poştale.
3. Valoare estimată: 88.000 lei fără TVA.
4. Sursa de finanŃare: Bugetul Consiliului JudeŃean ConstanŃa.
5. Durata contractului: 12 luni.
6. CondiŃii de participare: OfertanŃii vor prezenta o declaraŃie pe proprie răspundere că sunt
autorizaŃi să furnizeze servicii poştale incluse în sfera serviciului universal, conform Deciziei
AutorităŃii NaŃionale pentru Administrare şi Reglementare în ComunicaŃii nr. 313/ 2017 privind
regimul de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor poştale. Se va prezenta Certificat emis de
către Autoritatea NaŃională pentru Administrare şi Reglementare în ComunicaŃii care atestă că
operatorul economic beneficiază de dreptul de a furniza servicii poştale şi/sau dovada notificării
ANCOM.
7. Modul de prezentare a ofertei: Ofertele vor fi insoŃite de Scrisoarea de inaintare, conform
Formular 1. Oferta va conŃine propunerea tehnică şi propunerea financiară. Propunerea tehnică
trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor cerinŃelor prevăzute in specificaŃiile tehnice.
In acest scop, propunerea tehnică va conŃine o descriere amănunŃită a modului de indeplinire a
cerinŃelor prezentate in specificaŃiile tehnice. Ofertele care nu conŃin date destinate să dovedească
îndeplinirea fiecărei cerinŃe din specificaŃiile tehnice vor fi respinse ca neconforme.
Propunerea financiară va conŃine Formularul de ofertă conform Formular 2 şi Anexa la Formularul 2,
Centralizator de preŃuri, care să cuprindă: tipurile de corespondenŃă, tarife, valoarea totală lunară şi
valoarea totală anuală a serviciilor. PreŃurile se vor exprima in lei fără TVA.
Perioada de valabilitate a ofertelor este de 30 zile.
8. Termenul limită de depunere a ofertelor: 29.11.2017, ora 14:00.
9. Adresa la care se transmit/depun ofertele: ToŃi operatorii economici interesaŃi vor transmite
ofertele pe adresa de e-mail: licitatii@cjc.ro sau la Registratura Consiliului JudeŃean ConstanŃa, Bd.
Tomis nr. 51, Municipiul ConstanŃa.
10. Criteriul de atribuire: PreŃul cel mai scăzut. Oferta declarată câştigătoare este cea cu preŃul cel
mai scăzut, care îndeplineşte specificaŃiile tehnice minime considerate obligatorii şi demonstrează
capacitatea de îndeplinire a serviciilor.
11. Alte informaŃii: Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax şi adresa de e-mail a biroului de
la care se pot solicita informaŃii şi clarificări: Serviciul AchiziŃii, Analiză PiaŃă şi Urmărire Contracte,
Consiliul JudeŃean ConstanŃa, Bd. Tomis nr. 51, tel.0241.488.413, fax.0241.488.411, e-mail:
licitatii@cjc.ro. Ofertele depuse după termenul limită se consideră întârziate şi vor fi respinse. În cazul
în care ofertantul selectat nu va îndeplini condiŃiile de participare sau refuză încheierea contractului,
va fi selectat/contactat operatorul economic situat pe următorul loc, în baza criteriului de atribuire.

