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: AchiziŃionare de echipamente şi lucrări pentru restricŃionare şi supraveghere
acces în 3 birouri.
3. Descrierea contractului: AchiziŃionare de echipamente şi lucrări pentru restricŃionare şi
supraveghere acces in 3 birouri, conform specificaŃiilor tehnice anexate.
4. Tip achiziŃie: AchiziŃie directă
5. Sursa de finanŃare: Bugetul Consiliului JudeŃean ConstanŃa
6. Tipul contractului: Furnizare; COD CPV: 35120000-1 - Sisteme şi dispozitive de supraveghere şi de
securitate (Rev.2)
7. CondiŃii de participare: Pot participa toŃi operatorii economici interesaŃi indiferent dacă aceştia deŃin
sau nu cont în SEAP. Se solicită operatorilor economici să prezinte:
- DeclaraŃie privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea nr 98/2016 privind achiziŃiile publice
(evitarea conflictului de interese) conform model Formular 3, din secŃiunea Formulare;
- LicenŃa pentru proiectarea, instalarea şi intreŃinerea sistemelor de supraveghere, conform legislaŃiei in
vigoare, valabilă la data limită de depunere a ofertelor.
- Ofertantului câştigător i se va solicita, până la semnarea contractului, prezentarea certificatului
constatator emis de ONRC, din care să rezulte că poate realiza activităŃile care fac obiectul contractului,
valabil la data depunerii ofertei.
8. Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scăzut. Oferta declarată câştigătoare este cea cu preŃul cel mai
scăzut, în condiŃiile îndeplinirii cerinŃelor minime solicitate prin SpecificaŃiile tehnice, considerate
obligatorii.
9. Modul de prezentare a ofertei:
Ofertele vor fi insoŃite de Scrisoarea de înaintare, 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 şi invitaŃia de participare.
Propunerea financiară va conŃine: Formularul de ofertă conform Formular 2 şi un deviz pentru
fundamentarea pretului ofertat. Valoarea totala a ofertei va cuprinde: valoarea serviciilor de proiectare,
valoarea echipamentelor si materialelor, valoarea lucrarilor de instalare şi punere in funcŃiune, servicii de
mentenanŃă in perioada de garanŃie.PreŃurile se vor exprima in lei fără TVA.
10. CondiŃii contractuale: Termenul de execuŃie este de 15 zile de la data comenzii ferme şi predarea
frontului de lucru.
11. Perioada de valabilitate a ofertei: 60 de zile
12. Termenul limită de depunere a ofertelor: 30.03.2018 ora 12:00.
13. 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.
14. Alte informatii:
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 adjudecare.
Autoritatea contractantă va achiziŃiona serviciile de mai sus respectând prevederile art. 43 din HG
395/2016. In condiŃiile in care ofertantul desemnat câştigător deŃine cont in SEAP, achiziŃia directă se va
realiza prin intermediul catalogului SEAP.
AnunŃul a fost publicat in SEAP la SecŃiunea Documente, Publicitate AnunŃuri, AnunŃ nr.162952 din
23.03.2018.

