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 achiziŃie:
Servicii de mentenanŃă preventivă pentru centralele termice ce deservesc imobile parŃinând/administrate
de Consiliul JudeŃean ConstanŃa; cod CPV- 45259300-0 Reparare şi întreŃinere a centralelor termice.
3.Descrierea contractului: Servicii de mentenanŃă preventivă pentru centralele termice ce deservesc
imobile aparŃinând/administrate de Consiliul JudeŃean ConstanŃa, conform specificaŃiilor tehnice anexate.
Durata de prestare a serviciilor este până la data de 31.12.2018.
Locatiile unde se vor presta serviciile mentionate sunt:
1.Pavilion ExpoziŃional din B-dul Mamaia nr.331 A, Municipiul ConstanŃa.
2.Centrul de ExcelenŃă in Turism şi Servicii Tomis, din strada Nicolae Titulescu nr.32.
4. Tipul achizitiei: AchiziŃie directă.
5. CondiŃii de participare: Operatorii economici interesaŃi pot posta oferta de preŃ totală în sistemul
electronic SEAP, secŃiunea catalogul produse/servicii/lucrări. 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;
- AutorizaŃie ISCIR, pentru instalare, montare şi reparare echipamente sub presiune, conform
prescripŃiilor tehnice: PT A1-2010; PT C9-2010; PT C11-2010; PT C2-2010, valabilă la data limită de
depunere a ofertelor;
- Ofertantului câştigător i se va solicita până la încheierea contractului, prezentarea certificatului
constatator emis de ONRC, valabil la data depunerii ofertelor, din care să rezulte că ofertantul are înscris
obiectul de activitate corespunzător obiectului contractului.
6. 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.
7. 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 se va elabora astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinŃele prevăzute în
specificaŃiile tehnice anexate prezentei invitaŃii. In acest scop, propunerea tehnică va conŃine o descriere
amânunŃită a activităŃilor desfăşurate prin care să se demonstreze modul de indeplinire al cerinŃelor
minime din specificatiile tehnice anexate.
OfertanŃii 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 financiară: Se va prezenta Formular 2 – Formular de ofertă, din SecŃiunea Formulare care
va avea anexat un centralizator de preŃuri pe activităŃi (fiecare activitate va fi evaluată la un preŃ care va
include atât reviziile cât şi intervenŃiile în caz de necesitate), conform celor solicitate in Anexa 1 şi Anexa
2, pentru fiecare imobil în parte şi care va cuprinde:
-preŃ unitar exprimat in lei fără TVA, pentru fiecare operaŃiune in parte,
-valoarea totală exprimată in lei fără TVA.
Perioada de valabilitate a ofertei este de 60 de zile.
8. Termenul limită de depunere a ofertelor: 09.07.2018, ora 12:00.
9. 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.
10. Alte informaŃii: 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.
Operatorii economici interesati pot solicita clarificări, prin formularea unei solicitări scrise pe adresa de
e-mail licitatii@cjc.ro, până cel tarziu cu două zile inaintea termenului limită pentru depunerea ofertelor,

iar răspunsul la solicitările de clarificări va fi postat in cuprinsul anunŃului publicat pe site-ul autorităŃii
contractante. 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 aribuire. Autoritatea contractantă va achiziŃiona serviciile de mai
sus respectând prevederile art. 43 din HG 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
AnunŃul a fost publicat in SEAP la SecŃiunea Documente, Publicitate AnunŃuri, nr. Anunt ADV1021980
din 03.07.2018.

