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Vizualizare anunt
 PUBLICAT

NR ANUNT: ADV1037749

 DATA CREARE: 27.09.2018 12:13

 TIP ANUNT: CUMPARARI DIRECTE

 DATA PUBLICARE: 27.09.2018 13:37

DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA
Denumire o ciala: CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA
Adresa: Strada Tomis, Nr. 51


CIF: 2981739

Tara: Romania

Tel: +40 0241488413 Fax: +40 0241488411 E-mail: licitatii@cjc.ro
Florina Cristache In atentia: : Florina Cristache

Punct(e) de contact:


ANUNT



Denumire contract:
„Achiziţie de servicii fax2E-mail, sau echivalent, precum şi Servicii de Voce xă şi Internet x”

Data limita depunere oferta:
04.10.2018 12:00

Tip anunt:
Cumparari
directe

Tip
contract:
Servicii

Cod si denumire CPV:
64211000-8 - Servicii de
telefonie publica (Rev.2)

Valoare
estimata:
458,70
RON

Caiet de sarcini:
Invitatie_SEAP.pdf

Descriere contract:
Consiliul Judeţean Constanţa doreşte să achiziţioneze servicii fax2E-mail, sau echivalent, precu
m şi Servicii de Voce xă şi Internet x, după cum urmează: 1. Un tip de abonament care cupri
nde: - Voce xă: Minute către reţele xe şi mobile naţionale nelimitate, - Internet Fix oferă acce
s naţional nelimitat la Internet, - Fax2E-mail, sau echivalent, oferă fax nelimitat naţional. - Tarif
per fax trimis naţional - ; - Tarif per fax trimis internaţional - . 2. Un tip de abonament care cupri
nde: - Fax2E-mail, sau echivalent, oferă fax nelimitat naţional. - Tarif per fax trimis naţional - - T
arif per fax trimis internaţional – Astfel, vor alocate două tipuri de abonamente tip fax2E-mai
l, sau echivalent: - primul tip de abonament pentru un numar de 5 abonamente - al doilea tip
de abonament pentru un număr de 4 abonamente Valoare maximă estimata: 458,70 lei/luna f
ără TVA

Conditii referitoare la contract:
Durata contractului 24 de luni

Conditii de participare:
Pot participa toţi operatorii economici interesaţi, indiferent dacă deţin sau nu cont în SEAP; Atr
ibuirea contractului, se va realiza în conformitate cu prevederile art. 43 din H.G. 395/2016, actu
alizata; Ofertantul desemnat câştigător va posta oferta în SEAP, în condiţiile în care deţine con
t. Oferta va transmisă: - la adresa de e-mail licitatii@cjc.ro cu Scrisoare de înaintare, conform
F1 din Secţiunea Formulare, sau, - la adresa: Bdul Tomis nr. 51, Constanţa 900725, Registratura

– Consiliul Judeţean Constanţa, în plic sigilat însoţită de Scrisoare de înaintare, conform F 1 din
Secţiunea Formulare. Operatorii economici interesati pot solicita clari cari, prin formularea un
ei solicitari scrise pe adresa de e-mail licitatii@cjc.ro, până cel târziu cu două zile înaintea terme
nului limită pentru depunerea ofertelor, iar răspunsul la solicitările de clari cări va postat în c
uprinsul invitatiei postată pe site-ul autorităţii contractante. Oferta va contine propunerea teh
nică si propunere nanciară, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele solicitate. În
cazul nerespectării cerintelor speci caţiilor tehnice, se va considera că oferta nu satisface în m
od corespunzător cerinţele minime solicitate şi ataşate prezentei Invitaţii şi va respinsă. Prop
unerea nanciară Propunerea nanciară va conţine Formularul de ofertă - Formular 2, în care
se va înscrie preţul ofertei / luna / în lei fără TVA însoţit de un Centralizator de preţuri în care se
va detalia preţul/luna. Pretul ofertei se va exprima in lei fara TVA. Valabilitatea ofertei: 60 zile d
e la data limita de depunere a ofertelor. Operatorii economici vor prezenta: declaraţie privind
neîncadrarea în prevederile art.60 din Legea nr. 98/2016 (evitarea con ictului de interese), conf
orm model F3 si declaratie privind respectarea conditiilor de mediu, social si cu privire la relatiil
e de munca, conform model F 4.

Criterii de atribuire:
Pretul cel mai scazut

Informatii suplimentare:
Documentele achizitiei, inclusiv formularele sunt publicate pe site-ul CJC la adresa www.cjc.ro l
a secţiunea Anunţuri publice, Achiziţii Publice - Anunţuri achiziţii. Toţi operatorii economici inte
resaţi vor transmite ofertele pe adresa de e-mail: licitaţii@cjc.ro sau la Registratura Consiliului J
udeţean Constanţa, b-dul Tomis nr.51, Constanţa, până la termenul limită de depunere a ofert
elor. Ofertele care nu indeplinesc cerintele solicitate de autoritatea contractanta vor respins
e. Ofertele depuse după termenul limită se consideră întârziate şi vor respinse. În cazul în car
e ofertantul selectat refuză încheierea contractului, va selectat operatorul economic situat p
e următorul loc, în baza criteriului de atribuire.
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