INVITAŢIE DE PARTICIPARE

1. Autoritatea contractantă: JUDEŢUL 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 achiziție: achiziție servicii sociale și alte servicii specifice (Anexa 2 la Legea nr.98/2016, cu
modificările și completările ulterioare) - procedură simplificată internă
3. Sursa de finanțare: buget local
4. Valoarea estimată: 60.300,00 lei fără TVA.
5. Denumire achiziție și codul CPV: servicii de organizare stand expozițional în cadrul Târgului de
Turism al României ediția a II-a RomExpo București – cod CPV: 79956000-0 Servicii de organizare
de târguri și expoziții.
6. Descrierea serviciilor ce urmează să fie achiziționate: servicii de proiectare, concept și design
integrat stand, supraveghere amenajare, logistică, deplasare, grafică, servicii producție publicitară /
panotaj, transport elemente stand, realizare tâmplărie structură lemn, racorduri electrice și dotările
necesare acestora, dotări stand conform cerințelor din caietul de sarcini anexat prezentei invitații.
7. Informații privind clarificări: se pot solicita informaţii şi clarificări, cu cel puțin 2 zile lucrătoare
înainte de data limită de depunere a ofertelor, la Serviciul Achiziţii, Analiză Piaţă şi Urmărire
Contracte, Consiliul Judeţean Constanţa, Bd. Tomis nr. 51, tel. 0241.488.413, fax. 0241.488.411,
e-mail: licitatii@cjc.ro.
8. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Oferta declarată câştigătoare este cea cu preţul cel
mai scăzut, care îndeplineşte cerințele din caietul de sarcini atașat prezentei invitații şi demonstrează
capacitatea de prestare a serviciilor conform acestora.
9. Informații privind modul de elaborare a ofertei: Oferta va fi însoţită de Scrisoarea de înaintare
conform Formular 1. Oferta va conţine propunerea tehnică şi propunerea financiară.
Propunerea tehnică se va elabora astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele prevăzute în
caietul de sarcini anexat prezentei invitații. În acest scop, propunerea tehnică va conţine o descriere a
serviciilor, conform cerințelor din caietul de sarcini.
Propunerea financiară va conţine Formularul de ofertă conform Formular 2 și anexat un centralizator
de prețuri, care va include toate cheltuielile aferente achiziției, pe categorii. Preţul ofertei se va
exprima în lei fără TVA.
10. Condiţii pentru ofertanți: ofertanții trebuie să prezinte declarația privind neîncadrarea în
prevederile art.60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (evitarea conflictului de interese),
conform model Formular 3, declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter
personal conform model Formular 3A și declarația privind respectarea condițiilor de mediu, social și
cu privire la relațiile de muncă, conform model Formular 4. Ofertantului câștigător i se va solicita,
până la încheierea contractului, certificatul constatator emis de ONRC, valabil la data limită de
depunere a ofertei (actualizat), din care să rezulte că are înscris obiectul de activitate corespunzător
obiectului achiziției.
11. Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile de la data limită de depunere a ofertelor.
12. Termenul limită și locul de depunere a ofertelor: 31.10.2018, ora 12:00. Ofertele se depun pe
adresa de e-mail: licitatii@cjc.ro sau la Registratura Consiliului Judeţean Constanţa, bd. Tomis nr. 51,
municipiul Constanţa.
13. Alte informaţii: Ofertele care nu îndeplinesc toate cerințele din caietul de sarcini vor fi respinse
ca fiind neconforme. Ofertele depuse după termenul limită se consideră întârziate şi vor fi respinse. În
cazul în care ofertantul selectat refuză încheierea contractului, va fi selectat/contactat ofertantul situat
pe următorul loc, în baza criteriului de atribuire. Autoritatea contractantă achiziționează serviciile de
mai sus în temeiul art.68 alin.(2) lit. b) din Legea nr.98/2016, cu modificările și completările ulterioare,
precum și în conformitate cu dispozițiile H.C.J. nr.298/28.09.2018 privind revizuirea Procedurii
simplificate interne de atribuire a contractului de achiziție publică / acord-cadru care are ca obiect
serviciile sociale și alte servicii specifice.

