INVITAłIE DE PARTICIPARE
1. Autoritatea contractantă: CONSILIUL JUDEłEAN CONSTANłA
Adresa: Bulevardul Tomis , Nr. 51, ConstanŃa, 900725
- cod fiscal : 2981739
- telefon: +40-241- 488.413
- fax: +40-241- 488.411
- e-mail: licitatii@cjc.ro
- web: www.cjc.ro
2. Denumire achizitie: Achizitia de servicii de proiectare si executie de lucrari pentru modernizare
trotuar strada Traian.
Cod CPV: 45233161-5 Lucrări de construcŃii de trotuare; 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică
pentru construcŃia de lucrări publice;
3. Descrierea contractului: Achizitia de servicii de proiectare si executie de lucrari pentru modernizare
trotuar strada Traian, situat in fata sediului Consiliului Judetean Constanta, conform specificatiilor
tehnice anexate;
4. Tipul achizitiei: Achizitie directa.
5. CondiŃii de participare: Operatorii economici interesati pot posta oferta de pret totala in sistemul
electronic SEAP, sectiunea catalogul produse/servicii/lucrari. Pot participa toŃi operatorii economici
interesaŃi indiferent dacă aceştia deŃin sau nu cont în SEAP.
6. 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, Urmărire Contracte, Consiliul JudeŃean
ConstanŃa, Bd. Tomis nr. 51, tel.+40-241.488.413, fax.+40-241.488.411, e-mail: licitatii@cjc.ro.
7. Criteriul de atribuire: PreŃul cel mai scăzut. Oferta declarată câştigătoare este cea cu preŃul cel mai
scăzut, care îndeplineşte specificaŃiile tehnice minime considerate obligatorii şi demonstrează
capacitatea de îndeplinire a serviciilor.
8. Conditii contractuale: Termene de prestare/execuție. Durata contractului
Termenul de prestare a serviciilor de proiectare va fi conform specificatiilor tehnice anexate.Termenul de
executie a lucrarilor nu va depasi 45 de zile. Perioada de garanŃie acordată lucrărilor este de minim 2
ani de la încheierea procesului verbal de recepŃie la terminarea lucrărilor de execuŃie. Se solicita
constituirea garanŃiei de buna execuŃie, în cuantum de 10% din valoarea fără TVA a contractului, în
termen de 5 zile lucrătoare de la data semnarii contractului de achiziŃie publica, conform prevederilor art.
39 si art. 40 din HG nr. 395/2016. Autoritatea contractanta va elibera/restitui garanŃia de buna execuŃie
conform prevederilor art. 42 din HG nr. 395/2016 actualizată.
9. Modul de prezentare a ofertei:
Ofertele vor fi insoŃite de Scrisoarea de inaintare, conform Formular 1.
Cerinte pentru ofertanti :
Ofertantii au obligatia sa prezinte urmatoarele documente:
- DeclaraŃie privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice
(evitarea conflictului de interese) conform model Formular 3, din secŃiunea Formulare;
- Ofertantului câştigător i se va solicita până la încheierea contractului, prezentarea certificatului
constator emis de ONRC, valabil la data depunerii ofertelor, din care să rezulte că ofertantul are înscris
obiectul de activitate corespunzător obiectului contractului.
- DeclaraŃie privind partea/părŃile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanŃi şi specializarea
acestora, dacă este cazul, conform model Formular 5, din secŃiunea Formulare.
- Acord de asociere, dacă este cazul, conform model Formular 6, din secŃiunea Formulare.
- Acord de subcontractare, dacă este cazul, conform model Formular 7, din secŃiunea Formulare.
Propunerea tehnică se va elabora astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinŃele prevăzute în
specificatiile tehnice anexate prezentei invitaŃii. In acest scop, propunerea tehnică va conŃine o descriere
a serviciilor de proiectare si a lucrarilor ce vor fi executate, conform cerintelor din specificatiile tehnice.
Ofertele care nu contin date destinate sa dovedeasca îndeplinirea cerintelor din specificatiile tehnice, vor
fi respinse ca fiind neconforme.
Ofertantii vor depune o declaraŃie privind respectarea condiŃiilor de mediu, social şi cu privire la relaŃiile
de muncă, conform model Formular 4, din secŃiunea Formulare.
Propunerea financiara va conține Formularul de oferta, conform model Formular 2, Graficul de
execuție al lucrarilor si un deviz al ofertei care sa cuprinda in detaliu toate cheltuielile aferente serviciilor
de proiectare si executiei de lucrari. Propunerea financiară va conŃine valoarea totala, exprimata in lei,
fără TVA şi cu TVA, care va fi evidentiat distinct.
Prețul contractului ramâne ferm în lei (nu se actualizeaza) pe toata durata contractului.

Perioada de valabilitate a ofertei este de 60 de zile.
10. Termenul limită de depunere a ofertelor: 25.04.2018, ora 12:00.
11. 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, B-dul
Tomis nr. 51, Municipiul ConstanŃa.
12. Alte informaŃii: 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, în baza criteriului de adjudecare.
Autoritatea contractantă va achiziŃiona serviciile si lucrarile de mai sus respectând prevederile art. 43 din
HG 395/2016. In conditiile in care ofertantul desemnat câştigător deŃine cont in SEAP, achizitia directa
se va realiza prin intermediul catalogului SEAP.

