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. Denumirea achizitiei: „Servicii de întreţinere şi reparaţie a sistemelor de detectare,
semnalizare şi avertizare în caz de incendiu, precum şi de asigurarea iluminatului de siguranţă,
semnalizare şi continuarea lucrului de la Pavilionul Expoziţional Constanţa şi Centrul Militar
Zonal Constanţa” ; CPV –5061000-4 – servicii de reparare şi întreţinere a echipamentului de
securitate;
3. Descrierea serviciilor: Se vor presta următoarele servicii:
Lotul 1: Pavilionul Expoziţional Constanţa din Bdul Mamaia nr. 331A „ Servicii de întreţinere şi
reparaţie pentru mentinerea in stare de functiune la parametrii proiectati a următoarelor sisteme:
sistemelor de detectare, semnalizare şi avertizare în caz de incendiu
- Sistemelor de iluminat de sigurantă, semnalizare şi continuarea lucrului”
Lotul 2: Centrul Militar Zonal Constanţa „ Servicii de întreţinere şi reparaţie pentru mentinerea
in stare de functiune la parametrii proiectati a următoarelor sisteme:
sistemelor de detectare, semnalizare şi avertizare în caz de incendiu
- Sistemelor de iluminat de sigurantă, semnalizare şi continuarea lucrului”,
cu respectarea cerintelor autoritatii contractante, astfel cum sunt mentionate prin caietul de
sarcini, formulare, propunere de contract, atasate prezentei invitatii.
4. Tip achiziţie: achiziţie directa;
5. Valoarea totala estimată a achiziţiei: 15811.20 lei, fără TVA, din care:
LOT 1: 10627.20 lei, fără TVA;
LOT 2: 5184 lei, fără TVA.
6. Sursa de finanţare: Bugetul Consiliului Judeţean Constanţa;
7. Tipul contractului: prestări servicii;
8. Condiţii de participare pentru ofertanti:
Ofertantul va prezenta, în cadrul ofertei, dovada că este autorizat pentru efectuarea lucrărilor de
proiectare, instalare şi întreţinere a sistemelor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de
incendiu de către Centrul Naţional pentru Securitate la incendiu şi Protecţie Civilă, în
conformitate cu prevederile legale ale Ordinului nr. 87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de
autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor, cu
modificările şi completările ulterioare.
Pot participa oricare dintre operatorii economici interesaţi, indiferent dacă sunt sau nu
inregistrati in S.I.C.A.P.;
Atribuirea contractului, privind prestarea serviciilor mai sus mentionate, se va realiza in
conform cu prevederile art. 43 din H.G. 395/2016;
Ofertantul desemnat câştigător va posta oferta în S.I.C.A.P, în condiţiile în care deţine
cont. În cazul în care ofertantul selectat nu va îndeplini condiţiile de participare sau refuză
încheierea contractului, va fi selectat/contactat operatorul economic situat pe următorul loc, în

baza criteriului de atribuire. Operatorii economici interesati pot solicita clarificari, prin formularea
unei solicitari scrise pe adresa de e-mail licitatii@cjc.ro, pana cel tarziu cu doua zile inaintea
termenului limita pentru depunerea ofertelor, iar raspunsul la solicitarile de clarificari va fi postat
in cuprinsul invitatiei, transmise pe site-ul autoritatii contractante.
9. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax şi adresa de e-mail a Serviciului 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, email: licitatii@cjc.ro.
10. Criteriul de atribuire: în condiţiile in care operatorul economic participant îndeplineste toate
cerinţele minime solicitate prin caietul de sarcini, considerate obligatorii, care se vor constitui
anexă la contract, in conf. cu prev. art. 187 alin. 3 lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile
publice - “pretul cel mai scazut” ;
11. Condiţii contractuale: Durata de prestare a serviciilor: 12 luni, de la data înregistrării şi
semnării contractului de ambele părţi.
12. Termenul limită de depunere a ofertelor: 30.07.2018, ora 15:00.
13. Adresa la care se transmit/depun ofertele: Ofertele vor fi transmise pe adresa de e-mail
licitatii@cjc.ro sau la adresa: Bdul Tomis nr. 51, Constanţa 900725, Registratura – Consiliul
Judeţean Constanţa, cu scrisoare de înaintare, conform Formular 1 din Sectiunea Formulare,
până la data limită de depunere a ofertelor.
14. Modul de prezentare a ofertei: Oferta se va depune pentru un lot sau pentru ambele
loturi. Se vor menţiona următoarele: adresa autorităţii contractante; denumirea contractului
pentru care se depune oferta; numele/denumirea ofertantului. Ofertele vor fi depuse în plic
sigilat, însoţite de scrisoare de înaintare, conform Formular 1 din Secţiunea Formulare, în care
se va preciza obiectul achiziţiei pentru care se oferteaza. Odata cu depunerea ofertei,
operatorul economic participant va depune si urmatoarele documente: Declaraţie pe propria
raspundere, privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile
publice (evitarea conflictului de interese), conform model Formular 3 din Secţiunea Formulare; o
declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal din care să rezulte ca acesta îşi
desfăşoară activitatea respectând toate regulile obligatorii prevăzute de reglementările legale
referitoare la domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă, stabilite prin legislaţia adoptată
la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele,
convenţiile şi acordurile internaţionale în aceste domenii, care trebuie respectate pe parcursul
executării contractului de achiziţie publică, corespunzătoare domeniului de activitate (modelul
Formular 4). - Declaraţie privind partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de
subcontractanţi şi specializarea acestora, dacă este cazul, conform model Formular 5, din
Secţiunea Formulare. - Acord de asociere, dacă este cazul, conform model Formular 6, din
Secţiunea Formulare - Acord de subcontractare, dacă este cazul, conform model Formular 7,
din Secţiunea Formulare.
15. Propunerea tehnică: Ofertantul are obligaţia de a elabora propunerea tehnică, astfel încat
aceasta să respecte în totalitate cerintele din specificaţiile tehnice anexate prezentei invitaţii. In
cazul nerespectării cerintelor, se va considera că oferta nu satisface în mod corespunzător
cerinţele din cadrul specificaţiilor tehnice şi va fi declarata neconformă. Totodata, propunerea
tehnică va conţine o descriere a modului de organizare şi funcţionare a societăţii ofertante,

astfel încât să asigure desfăşurarea în condiţii de calitate şi protecţie a muncii corespunzătoare
pentru îndeplinirea contractului şi însuşirea tuturor activităţilor şi obligaţiilor, solicitate prin caietul
de sarcini.
Propunerea tehnică reprezintă concepţia proprie a ofertantului cu privire la conformitatea
acesteia raportat la cerintele caietului de sarcini si nu o simpla copie ad-literam a Caietului de
sarcini.
16. Propunerea financiară:
Se va prezenta Formularul de ofertă - Formularul 2, din Sectiunea Formulare, care
reprezintă elementul principal al propunerii financiare. Propunerea financiară va conţine
valoarea totală, exprimată în lei, fără TVA şi cu TVA, care va fi evidentiat distinct.
Propunerea financiară va fi însoţită de un centralizator ce va include o analiză detaliată
de preţ, respectiv toate cheltuielile legale, considerate obligaţii de stat, precum şi cheltuielile
necesare îndeplinirii serviciilor de întreţinere şi reparaţii ce fac obiectul achiziţiei. Din analiza
detaliată a cheltuielilor va rezulta valoarea lunară exprimată în lei fără TVA şi valoarea anuală
exprimată pentru lotul/loturile pentru care oferteaza.
Propunerea financiară va fi însoţită de propunerea de contract însuşit, semnat şi
ştampilat (semnătură autorizată şi ştampila) pe fiecare pagină, cu menţiunea “de acord”, cu
propunerea de contract. Eventualele amendamente la clauzele contractuale se pot formula sub
forma unei solicitări de clarificări, pana cel tarziu cu doua zile inaintea termenului limita stabilit
pentru depunerea ofertelor, iar raspunsul la solicitarile de clarificari va fi postat in cuprinsul
invitatiei, transmise pe site-ul autoritatii contractante, pentru a putea fi aduse la cunoştinţa
tuturor operatorilor economici interesaţi.
17. Durata de valabilitate a ofertei: 60 de zile (şasezeci zile), de la data limită de depunere a
ofertei.
18. Alte informaţii: Ofertantului câştigător i se va solicita, până la încheierea contractului, să
prezinte Cetificatul constatator emis de O.N.R.C., din care să rezulte că poate executa activităţi
în domeniul contractului.

