INVITAŢIE DE PARTICIPARE

1. Autoritatea contractantă: 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
2. Sursa de finantare: buget local
3. Denumire contract de prestări servicii: Achiziţie servicii de informare legislativă
4. Cod CPV: 75111200-9 - Servicii legislative
5. Descrierea serviciilor ce urmează a fi prestate: Serviciile se referă în principal la livrarea unui
produs dedicat furnizării de informaţii legislative, prin care să se poate accesa on-line o bază de date ce
cuprinde legislaţia României actualizată la zi şi cea a UE, de pe orice dispozitiv cu acces Internet, pe bază
de utilizator şi parolă, pentru 150 de utilizatori - coform specificaţiilor tehnice anexate prezentei invitaţii de
participare.
6. Tip achiziţie: Achiziţie directă
7. Condiţii de participare pentru ofertanţi: Pot participa toţi operatorii economici interesaţi,
indiferent dacă aceştia deţin sau nu cont în SEAP.
8. 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.+40-241.488.411, e-mail:
licitatii@cjc.ro.
9. Criteriul de atribuire: „Preţul cel mai scăzut”. Oferta declarată câştigătoare este cea cu preţul cel
mai scăzut, în condiţiile îndeplinirii cerinţelor solicitate prin Specificaţiile tehnice, prin invitaţia de
participare.
10. Condiţii contractuale: Durata contractului este de un an, cu posibilitatea de prelungire, dar nu cu
mai mult de 4 luni.
11. Perioada de valabilitate a ofertei: 60 de zile
12. Termenul limită de depunere a ofertelor: 22.03.2018 ora 13:00
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. Alte informatii:
Ofertantul are obligaţia să prezinte următoarele documente:
• Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile
publice (evitarea conflictului de interese) conform model Formular 3.
• Declaraţie privind respectarea condiţiilor de mediu, social şi cu privire la relaţiile de muncă,
conform model Formular 4.
• Propunerea tehnică se va elabora astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele
prevăzute în specificaţiile tehnice şi a invitaţiei de participare.
Pentru verificarea modalităţii de îndeplinire a cerinţelor, ofertantul va crea un cont de utilizator
temporar pentru accesarea aplicaţiei, iar oferta tehnică va include capturi de ecran pentru
demonstrarea funcţiilor aferente serviciilor ofertate.
• Propunerea financiară va conţine Formularul de ofertă - Formular 2 şi Anexa la formularul de
ofertă - Centralizatorul de preţuri, care să cuprindă: valoarea totală lunară şi valoarea totală anuală
a serviciilor. Preţul contractului rămâne ferm în lei (nu se actualizează) pe toată durata de
îndeplinire a acestuia.
Autoritatea contractanta va achiziţiona lucrările 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 solicitate, vor fi respinse. Ofertantul desemnat
câştigător va posta oferta în SEAP, în condiţiile în care deţine cont, valoarea lunară a abonamentului.
În cazul în care ofertantul selectat refuză încheierea contractului, va fi selectat/contactat operatorul
economic situat pe următorul loc, în baza criteriului de atribuire.

