INVITAŢIE DE PARTICIPARE
1. Autoritatea contractantă: JUDEŢUL CONSTANŢA
Adresa: Bulevardul Tomis, Nr. 51, Constanţa, 900725
- cod fiscal : 2981739
- telefon: +40-241- 488.413
- fax: +40-241- 488.411
- e-mail: licitatii@cjc.ro
- web: www.cjc.ro
2. Tip achiziție: achiziție directă
3. Sursa de finanțare: buget local
4. Denumire achiziție și codul CPV: Servicii de audit extern în vederea evaluării metodologiei de
fundamentare a tarifelor practicate de către operatorii privați pentru ”Fazarea Proiectului Sistem de
Management Integrat al Deșeurilor în județul Constanța” – cod CPV: 79212000-3 Servicii de auditare.
5. Descrierea serviciilor ce urmează să fie achiziționate: servicii de audit extern în vederea
evaluării metodologiei de fundamentare a tarifelor practicate de către operatorii privați, conform
cerințelor din caietul de sarcini; obiectul contractului de servicii ce va fi încheiat îl reprezintă
încheierea de către prestator a unui Raport complet, care să includă analiza structurii tarifelor
practicate și a cerințelor legate de serviciile prestate de operatorii privați auditați, astfel încât acestea
să nu afecteze sustenabilitatea sistemului de management integrat al deșeurilor la nivelul județului
Constanța, elemente analizate în cadrul Studiului de Fezabilitate aprobat în cadrul Aplicației de
Finanțare.
6. Condiţii de participare pentru ofertanți: pot participa toți operatorii economici, indiferent dacă
dețin sau nu cont în SEAP.
7. Informații privind clarificări: se pot solicita informaţii şi clarificări la Serviciul Achiziţii, Analiză
Piaţă şi Urmărire Contracte, Consiliul Judeţean Constanţa, Bd. Tomis nr. 51, tel. 0241.488.413, fax.
0241.488.411, e-mail: licitatii@cjc.ro.
8. Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut. Oferta declarată câştigătoare este cea cu preţul cel
mai scăzut, care îndeplineşte cerințele considerate obligatorii din caietul de sarcini atașat prezentei
invitații şi demonstrează capacitatea de prestare a serviciilor conform acestora.
9. Informații privind modul de elaborare a ofertei: Ofertele vor fi însoţite de Scrisoarea de
înaintare, conform Formular 1. 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 invitații. În acest scop, propunerea tehnică va conţine o descriere a
serviciilor, conform cerințelor din caietul de sarcini. Se solicită menționarea personalului de
specialitate de care dispune ofertantul, însoțită de CV-uri (conform Formular 6) și de copii ale
diplomelor care să ateste specializările declarate, cu mențiunea ”conform cu originalul”. Personal
minim obligatoriu: auditor (manager de contract), un economist și un jurist. Se solicită totodată lista
dotărilor necesare pentru îndeplinirea în bune condiții a obiectului contractului.
Propunerea financiară va conţine Formularul de ofertă conform Formular 2 și anexat un centralizator
de prețuri, care va include toate cheltuielile aferente îndeplinirii contractului. Preţul ofertei se va
exprima în lei fără TVA.
10. Condiţii pentru ofertanți: Ofertanții trebuie să fie autorizați ca auditori financiari de către
Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR), în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.75/1999
privind activitatea de audit financiar și ale H.G. nr. 35/2014, sens în care se va prezenta autorizația
emisă de CAFR valabilă la data limită de depunere a ofertelor, prezentată în copie cu mențiunea
”conform cu originalul”. Pentru auditor se va prezenta certificatul de atestare a calității de auditor
financiar eliberat de CAFR (sau echivalent) și carnetul de membru CAFR vizat cu mențiunea ”activ” la
data limită de depunere a ofertelor, prezentate în copie cu mențiunea ”conform cu originalul”,
experiență profesională specifică dovedită prin participarea la auditarea unui proiect cu finanțare
europeană sau alte surse, precum și o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că nu a
fost sancționat în ultimii 3 ani de către Departamentul de monitorizare și competență profesională al
CAFR, prezentată în original. Se solicită operatorilor economici să prezinte: declarație privind
neîncadrarea în prevederile art.60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (evitarea
conflictului de interese), conform model Formular 3, declarație privind respectarea condițiilor de
mediu, social și cu privire la relațiile de muncă, conform model Formular 4, precum și o declarație cu
lista principalelor servicii similare celor ce fac obiectul contractului prestate în ultimii 3 ani, conform
model Formular 5. Ofertantului câștigător i se va solicita, până la încheierea contractului, certificatul
constatator emis de ONRC, valabil la data limită de depunere a ofertei (actualizat), din care să rezulte
că are înscris obiectul de activitate corespunzător obiectului achiziției.

11. Perioada de valabilitate a ofertei: 60 de zile.
12. Termenul limită și locul de depunere a ofertelor: 14.05.2018, ora 12:00. Ofertele se depun pe
adresa de e-mail: licitatii@cjc.ro sau la Registratura Consiliului Judeţean Constanţa, bd. Tomis nr. 51,
municipiul Constanţa.
13. Alte informaţii: Ofertele care nu îndeplinesc toate cerințele din caietul de sarcini vor fi respinse
ca fiind neconforme. 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 ofertantul situat
pe următorul loc, în baza criteriului de atribuire. Autoritatea contractantă achiziționează serviciile de
mai sus în temeiul art.43 din H.G. nr.395/2016, cu modificările și completările ulterioare și a Normelor
procedurale interne privind achiziția directă de produse, servicii și lucrări, aprobate prin H.C.J.
nr.88/27.03.2018 privind modificarea și completarea H.C.J. nr.274/30.10.2017. În condițiile în care
ofertantul desemnat câștigător deține cont în SEAP, achiziția directă se va realiza prin intermediul
catalogului SEAP.
Anunț publicat pe https://sicap-prod.e-licitatie.ro la secțiunea Publicitate anunțuri sub nr.
ADV1007093 din data de 03.05.2018.

