INVITAŢIE DE PARTICIPARE

CONSILIUL JUDEŢEAN CONSTANŢA
Adresa: Bulevardul Tomis, Nr. 51, Constanta, 900725
cod fiscal: 2981739
telefon: +40-241-488.413
fax: +40-241-488.411
e-mail: licitatii@.cjc.ro
web: www.cjc.ro
1. Tip achiziţiei: Achiziţie directă
2. Tip contract: Servicii
3. Denumire achiziţie: Servicii de audit financiar aferente proiectului ”Reabilitarea şi
modernizarea drumului județean DJ 223, Tronsonul Cernavodă – Rasova – Aliman –
Ion Corvin” Cod SMIS 110343
Cod CPV: 79212100-4 - Servicii de auditare financiară
4. Descriere contract: Servicii de audit financiar aferente proiectului ”Reabilitarea şi
modernizarea drumului județean DJ 223, Tronsonul Cernavodă – Rasova – Aliman –
Ion Corvin” Cod SMIS 110343 – conform caietului de sarcini anexat prezentei invitaţii de
participare.
5. Valoare estimată: 42.016,81 lei fără TVA
6. Sursa de finanţare a contractului de servicii care urmează să fie atribuit: FEDR Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6: "Îmbunătățirea infrastructurii
rutiere de importanță regională”, Prioritatea de investiție 6.1: ”Stimularea mobilității regionale
prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor
multimodale”, Operaţiunea: „Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane
situate în proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea drumurilor județene”, Buget Naţional,
Bugetul propriu al Consiliului Judeţean Constanţa.
7. Criteriul de atribuire: „Preţul cel mai scăzut”. Oferta declarată câştigătoare este cea cu preţul
cel mai scăzut, în condiţiile îndeplinirii cerinţelor solicitate prin Caietul de sarcini, demonstrează
capacitatea de îndeplinire a serviciilor şi a invitaţie de participare.
8. Modul de prezentare a ofertei:
Ofertele vor fi însoţite de:
 Scrisoarea de înaintare, conform Formular 1, din secţiunea Formulare.
 Informaţii generale, conform Formular 3, din secţiunea Formulare.
Ofertantul are obligaţia să prezinte împreună cu oferta, următoarele documente:
 Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea nr 98/2016 privind achizitiile
publice (evitarea conflictului de interese) conform model Formular 4, din secţiunea Formulare.
 Declaraţie privind respectarea condiţiilor de mediu, social şi cu privire la relaţiile de muncă,
conform Formular 5, din secţiunea Formulare.
 Declaraţia de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal, conform model
Formular nr. 6, din secţiunea Formulare.
 Declaraţie privind partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanţi şi
specializarea acestora, dacă este cazul, conform model Formular 7, din Secţiunea Formulare.
 Acord de subcontractare, dacă este cazul, conform model Formular 7.1, din Secţiunea
Formulare.
 Acord de asociere, dacă este cazul, conform model Formular 8, din Secţiunea Formulare.
Notă: Ofertantului câştigător i se va solicita până la încheierea contractului, prezentarea:
- în cazul ofertantului persoană fizică autorizată (PFA) - documente justificative din care să
rezulte serviciile ce le poate presta.
- în cazul ofertantului persoană juridică - certificat constator emis de ONRC, din care să rezulte că
ofertantul are înscris obiectul de activitate corespunzător obiectului contractului. Datele prevăzute în
certificat trebuie să fie reale/actuale la momentul prezentării acestuia.

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 invitaţii şi va fi întocmită astfel încât, în procesul
de evaluare, informaţiile prezentate să permită identificarea facilă a corespondenţei cu
specificaţiile tehnice din caietul de sarcini.
În cadrul propunerii tehnice, ofertantul va nominaliza experţii propuşi precum şi poziţia ce o ocupă în
cadrul echipei.
În cadrul propunerii tehnice, ofertantul va propune realizarea activităților cu respectarea
cel puțin a cerințelor minime enunțate, conform experienței și planului său de re alizare a
obiectivelor stabilite în caietul de sarcini, cu încadrarea în buget.
Totodată, ofertanţii vor prezenta documentele care să dovedească îndeplinirea cerinţelor de la pct. 5
CONDIŢII DE PARTICIPARE din Caietul de sarcini.
 Propunerea financiară: Se va prezenta Formular 2 – Formular de ofertă din Secţiunea
Formulare, care va conţine valoarea aferentă serviciilor de audit financiar însoţit de un
Centralizator de Preţuri, care va conţine costurile previzionate de prestator, respectiv toate
cheltuielile cu personalul (asigurări, indemnizaţii, transport, cazare, acoperirea tuturor costurilor
pentru tipărire/multiplicare documente şi rapoarte, ect.). Pentru exprimarea valorilor, ofertanţii
vor folosi 2 (două) zecimale. Preţul ofertei se va exprima în lei fără TVA. Valoarea totală a
propunerii financiare, nu trebuie să depăşească valoarea estimată a achiziţiei.
Propunerea financiară va fi însoţită de:
- Propunerea de contract însuşită, semnată şi ştampilată (semnătură autorizată şi ştampila) pe
fiecare pagină, cu menţiunea “de acord”.
Eventualele amendamente la clauzele contractuale se pot formula sub forma unei solicitări de clarificări,
înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, pentru a putea fi aduse la cunoştinţa tuturor
operatorilor economici interesaţi.
9. Condiţii contractuale:
 Durata contractului:
Contractul intră în vigoare la momentul înregistrării și semnării de către ambele părți până la finalizarea
tuturor obligațiilor asumate. Serviciile de audit financiar în c adrul proiectului vor avea ca dată de
începere, data menționată în ordinul de începere care va fi emis după constituirea garanției de bună
execuție și prezentarea documentului justificativ achizitorului și se vor derula pe toată durata de
implementare a proiectului, respectiv până la auditul final.
În condiţiile în care, din motive obiective, perioada de implementare a proiectului se va prelungi pe
baza unui act adiţional încheiat cu Autoritatea de Management/OI, contractul de servicii de audit va fi
prelungit în mod automat cu acelaşi număr de luni, fără costuri suplimentare.
 Ajustarea preţului
Având în vedere faptul că perioada de derulare a contractului depășește 24 de luni, preţul
propus în propunerea financiară se poate ajusta, în condițiile legii, respectiv în conformitate cu art. 164
din H.G. 395/2016 actualizată.
Formula de ajustare care se aplică este prezentată în Caietul de sarcini şi în modelul de contract la art
16, anexat prezentei invitaţii.
 Garanţie de bună execuţie: 10% din valoarea contractului fără TVA, conform prevederilor
art. 40 din HG nr. 395/2016 cu modificările şi completările ulterioare.
10.Condiţii de participare: Pot participa toţi operatorii economici interesaţi, indiferent dacă
aceştia deţin sau nu cont în SEAP/SICAP. Operatorii economici pot posta oferta de preţ în
catalogul de produse/servicii/lucrări din SEAP/SICAP.
11.Termenul limită de depunere a ofertelor: 10.12.2018 ora 12:00
12. Durata de valabilitate a ofertei: 120 de zile, de la data limită de depunere a ofertei.
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 Consiliului Judeţean
Constanţa, conform Formular 1 - Scrisoare de înaintare, în care se va preciza obiectul
achiziţiei.
14. 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.+40241.488.411, e-mail: licitatii@cjc.ro. Operatorii economici interesati pot solicita clarificări, cu cel
puţin 2 (două) zile lucrătoare înaintea termenului limită pentru depunerea ofertelor prin

formularea unei solicitări scrise pe adresa de e-mail licitatii@cjc.ro, iar răspunsul la solicitările de
clarificări va fi postat în cuprinsul anunţului publicat pe site-ul autorităţii contractante.
15. Alte informatii: În condiţiile în care oferta declarată câştigătoare se regăseşte în catalogul
electronic, achiziţia directă se va realiza prin intermediul SEAP/SICAP. 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 operatorul economic situat pe următorul
loc a cărui ofertă este conformă, în baza criteriului de aribuire. Autoritatea contractantă va
achiziţiona serviciile de mai sus respectând prevederile art. 43 din HG 395/2016, cu modificările
şi completările ulterioare.
16. Anunţ publicat în SICAP/SEAP la secţiunea Anuţuri publicitare: Număr anunţ:
ADV1052995/29.11.2018

