INVITAŢIE DE PARTICIPARE

1.
Autoritatea contractantă: Judeţul Constanţa;
Adresa: Bulevardul Tomis, nr. 51, Constanţa, 900725 - cod fiscal: 2981739 - telefon: +40-241488.413 fax: +40-241- 488.411 - e-mail: licitatii@cjc.ro web: www.cjc.ro;
2.
Denumirea achiziţiei: “Achiziţie de: Casete + litere independente şi tricolor, cu
descrierea:
• Text: CONSILIUL JUDEŢEAN CONSTANŢA
• Simbol: tricolor.
3.

CPV: 31523200-0 panouri cu mesaje permanente;

4.

Descrierea achiziției:
-

casete + litere cu descrierea CONSILIUL JUDEŢEAN CONSTAŢA și simbolul tricolor,
care vor fi montate pe peretele din spatele prezidiului din sala Remus Opreanu situată la
etajul 1 în cadrul Palatului Administrativ, conform specificațiilor tehnice, atașate
prezentei invitații.

5. Modalitate de atribuire: achiziţie directă - produse;
6. Sursa de finanţare: Bugetul Consiliului Judeţean Constanţa;
7. Tipul achizitiei: furnizare;
8. Condiţii de participare pentru ofertanți:
Operatorii economici interesaţi pot participa, indiferent dacă dețin sau nu cont în SICAP.
Atribuirea se va realiza în conformitate cu prevederile art. 43 din H.G. nr. 395/2016, cu
modificările și completările ulterioare;
Ofertantul desemnat câştigător va posta oferta în S.I.C.A.P, în condiţiile în care deţine
cont. În cazul în care ofertantul selectat nu va îndeplini condiţiile de participare sau refuză
realizarea achizitiei, va fi selectat/contactat operatorul economic situat pe următorul loc, în baza
criteriului de atribuire. Operatorii economici interesați pot solicita clarificări, prin formularea unei
solicitări scrise, la adresa de e-mail licitatii@cjc.ro, cu cel puțin două zile lucrătoare înaintea
termenului limită pentru depunerea ofertelor, iar răspunsul la solicitările de clarificări va fi postat
pe site-ul autorităţii contractante.
9. Informații privind 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. Criteriul de atribuire: “preţul cel mai scazut”, în condiţiile în care operatorul economic
participant îndeplinește toate cerinţele minime, considerate obligatorii, din specificațiile tehnice
atașate prezentei invitații.
11. Termenul limită de depunere a ofertelor: 05.11.2018, ora 12:00.
12. Modul de prezentare a ofertei: se vor menţiona următoarele: adresa autorităţii
contractante; denumirea achiziţiei pentru care se depune oferta; numele/denumirea ofertantului.

13. Ofertele vor fi transmise:
- la adresa de e-mail licitatii@cjc.ro, cu scrisoare de înaintare, conform Formular 1 din
Secţiunea Formulare, în care se va preciza obiectul achiziţiei pentru care se oferteaza sau
- la adresa: Bdul Tomis nr. 51, Constanţa 900725, Registratura – Consiliul Judeţean
Constanţa, în plic sigilat însoţite de scrisoare de înaintare, conform Formular 1 din Secţiunea
Formulare.
Odată cu depunerea ofertei, operatorul economic participant va depune si următoarele
documente:
-

-

declaraţie privind respectarea condițiilor de mediu, social şi cu privire la relaţiile de
muncă, conform model Formular 3 din Secţiunea Formulare;
declaraţie pe propria raspundere, privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea
nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (evitarea conflictului de interese), conform model
Formular 4 din Secţiunea Formulare;
declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal, conform
model Formular 5 din Secţiunea Formulare.

14. Propunerea tehnică: ofertantul are obligaţia de a elabora propunerea tehnică, astfel încât
aceasta să respecte în totalitate cerințele din specificaţiile tehnice anexate prezentei invitații,
inclusiv însușirea obligațiilor privind:
- termen de furnizare;
- transportul, manipularea și montajul;
- termen de garanție;
- condiții de plată.
15. Propunerea financiară: se va prezenta Formularul de ofertă - Formularul 2, din Sectiunea
Formulare, care reprezintă elementul principal al propunerii financiare. Propunerea financiară va
conţine valoarea totală, exprimată în lei, fără TVA şi cu TVA, care va fi evidențiat distinct.
Valoarea ofertei va include serviciile de creație, măsurători și simulare grafică.
Propunerea financiară va fi însoţită de un centralizator, conform model anexat.
16. Durata de valabilitate a ofertei: 60 de zile (şasezeci zile), de la data limită de depunere a
ofertei.
17. Alte informaţii: ofertantului câştigător i se va solicita, până la transmiterea notei de
comandă, să prezinte Cetificatul constatator emis de O.N.R.C., din care să rezulte că are înscris
obiectul de activitate, corespunzător obiectului achiziției, actualizat.

