INVITAŢIE DE PARTICIPARE
1.Autoritatea contractantă: Judeţul Constanţa.
Adresa: Bulevardul Tomis, nr. 51, Constanţa, 900725 - cod fiscal: 2981739 - telefon: +40-241488.413 fax: +40-241- 488.411 - e-mail: licitatii@cjc.ro web: www.cjc.ro;
2. Denumirea achizitiei. Descrierea achiziției: «Lucrări de refacere a hidroizolației la terasele
imobilului din str. Mircea Cel Bătrân, nr. 106 – Sediul Centrului Militar Zonal Constanța»;
COD CPV: 45261900-3 - lucrări de reparare şi de întreţinere de acoperişuri.

Descrierea lucrărilor:
I.

Refacere terase.
a. Terase necirculabile
a.1. Măsurătoare: suprafața totală hidroizolație = 501,56 mp, din care:
o Suprafață utilă terasă = 386,45 mp
o Suprafață parapet = (98,7x0,5) mp+(96,4x0,025) mp = 51,76 mp
 Lungime parapet1 = 98,7 ml (h = 0,50 ml)
 Lungime parapet2 = 96,4 ml (h = 0,025 ml)
o Suprafață atic = 63,35 mp
Lungime atic = 126,70 ml (h = 0,50 ml)
a.2. Lucrări:
- Desfacerea hidroizolației existente lipite cu bitum: S=501,56 mp
- Desfacerea aticului din dale de beton la terase necirculabile: L= 126,70 ml
- Decapare tencuieli parapet : S= 49,35 mp
- Amorsarea suprafețelor cu suspensii de bitum în vederea aplicării hidroizolației:
S=501,56 mp
- Aplicarea hidroizolației cu membrană termosudabilă în două straturi: S=501,56 mp
- Confecționarea și montarea șorțurilor din tablă zincată pentru protecție atic: L=126,70
ml
- Realizarea etanșărilor cu sigilanți acrilici bituminoși și mortar de ciment împotriva
infiltrării apei la hidroizolațiile verticale: S= 49,35 mp + 2,41 mp = 51,76 m.p.
b. Terase circulabile
b.1. Măsurătoare: suprafața totală hidroizolație = 215,49 mp, din care:
o Suprafață utilă terase = 172,52 mp = 79,19 mp+79,19 mp+14,14 mp
o Suprafață parapet = 42,97 mp =17,99 mp+17,99 mp+6,99 mp
 Lungime prag = 6 ml ( h = 0,38 ml) => Sprag = 6,99 mp
Lungime parapet / plintă = 62,58 ml (26,58 ml +26,58 ml+ 9,42ml)
 Lungime parapet 1 = 6xπ/2 = 9,42 ml (h = 0,5 ml)
 Lungime parapet 2 = 26,58 ml (h = 0,5 ml)
o Suprafață parapet = 42,97 mp (17,99 mp+17,99 mp+6,99 mp)
Lungime parapet / plintă = 62,58 ml (26,58 ml +26,58 ml+ 9,42ml)

-

b.2. Lucrări:
Desfacerea pardoselii circulabile existente din mozaic: S=172,52 mp
Desfacerea hidroizolației existente lipite cu bitum: S=215,49 mp
Desfacerea șapei de beton a stratului suport al hidroizolației existente: S= 172,52 mp
Desfacerea termoizolației existente din B.C.A.: S=172,52 mp
Desfacerea șapei de beton a stratului suport al termoizolației existente: S= 172,52 mp
Realizarea stratului suport din șapă de beton pentru montarea izolației termice:
S=172,52 mp
Înlocuirea sifoanelor de pardoselă = 4 buc.
Înlocuirea plintei/scafelor mozaicate, inclusiv desfacerea zonei de încastrare în
parapet: S=62,58 ml
Aplicarea stratului de difuzie și a barierei de vapori: S=215,49 mp
Aplicarea termoizolației din plăci B.C.A.: S=172,52 mp
Realizarea stratului suport din șapă de beton în vederea aplicării hidroizolației:
S=215,49 mp
Aplicarea hidroizolației cu membrană termosudabilă în două straturi: S=215,49 mp
Realizarea etanșărilor cu sigilanți acrilici bituminoși și mortar de ciment împotriva
infiltrării apei la hidroizolațiile verticale: S=42,97 mp
Realizarea stratului suport din șapă de beton în vederea executării lucrărilor de
placare cu plăci ceramice: S=172,52 mp
Realizarea pardoselilor din plăci ceramice de exterior: S=172,52 mp

cu respectarea cerințelor autorității contractante, astfel cum sunt menționate prin caietul de
sarcini și a documentelor anexate acestuia, planuri, formulare, proiect de contract, atasate
prezentei invitații.
4. Tip achiziţie: achiziţie directă;
5. Sursa de finanţare: Bugetul Consiliului Judeţean Constanţa;
6. Tipul contractului: execuție lucrări;
7. Condiţii de participare pentru ofertanți:
Poate participa oricare dintre operatorii economici interesaţi, indiferent dacă sunt sau nu
înregistrați în S.I.C.A.P.;
Atribuirea contractului privind execuția lucrărilor mai sus menționate, se va realiza în
conf. cu prev. 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 clarificări, prin formularea
unei solicitări scrise pe adresa de e-mail licitatii@cjc.ro, până cel târziu cu două zile înaintea
termenului limită pentru depunerea ofertelor, iar răspunsul la solicitarile de clarificări va fi postat
în cuprinsul invitației, transmise pe site-ul autoritatii contractante.
8. 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,
e-mail: licitatii@cjc.ro.
9. Criteriul de atribuire: “prețul cel mai scăzut”;

10. Condiţii contractuale:
Durata de execuție a lucrărilor:
10.1. Terasele circulabile:
- durata de execuție estimată pentru lucrările prevăzute la terasele circulabile este de 8 zile
lucrătoare, din momentul primirii ordinului de începerea a lucrărilor. Acestă durată este
estimativă fiind influențată de condițiile atmosferice, climatice și de cantitățile de precipitații,
lucrările de execuție nefiind posibile pe timp nefavorabil.
Garanția acordată pentru lucrările executate – 3 ani de la data recepţiei la terminarea lucrărilor
și până la recepţia finală.
10.2. Terasele necirculabile:
- durata de execuție estimată pentru lucrările prevăzute la terasele necirculabile, este de 6 zile
lucrătoare, din momentul primirii ordinului de începere a lucrărilor. Acestă durată este estimativă
fiind influențată de condițiile atmosferice, climatice și de cantitățile de precipitații, lucrările de
execuție nefiind posibile pe timp nefavorabil.
Garanția acordată pentru lucrările executate – 3 ani de la data recepţiei la terminarea lucrărilor
și până la recepţia finală.
În vederea asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada
convenită a contractului de achiziţie publică, executantul are obligaţia de a constitui garanţia de
bună execuţie în cuantum de 10% din pretul contractului, fără TVA, în termen de maxim 5
(cinci) zile lucrătoare de la data înregistrării și semnarii contractului de ambele părți.
11. Termenul limită de depunere a ofertelor: 22.10.2018, ora 12:00.
12. 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.
13. Modul de prezentare a ofertei: Se vor menţiona următoarele: adresa autorităţii
contractante; denumirea achiziţiei pentru care se depune oferta; numele/denumirea ofertantului.
Ofertele vor fi transmise:
- la adresa de e-mail licitatii@cjc.ro cu scrisoare de înaintare, conform Formular 1 din
Secţiunea Formulare, în care se va preciza obiectul achiziţiei pentru care se oferteaza;
- la adresa: Bdul Tomis nr. 51, Constanţa 900725, Registratura – Consiliul Judeţean
Constanţa, în plic sigilat însoţite de scrisoare de înaintare, conform Formular 1 din Secţiunea
Formulare.
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 privind respectarea condițiilor de mediu, social
şi cu privire la relaţiile de muncă, conform model Formular 4; Declaraţie privind evitarea
conflictului de interese (art.59 si 60 din Legea 98/2016), conform model Formular 5 din
Secțiunea Formulare; Declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter
personal, conform model Formular 5A din Secțiunea Formulare.
14. Propunerea tehnică: Ofertantul are obligaţia de a elabora propunerea tehnică, astfel încat
aceasta să respecte în totalitate cerintele caietului de sarcini a listelor privind cantităţiile de
lucrări aferente categoriilor de lucrări.

Ofertantul are obligaţia de a elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte
în totalitate specificațiile tehnice prevăzute în Caietul de sarcini.
Oferta va cuprinde următoarele:
Listele de cantități, după cum urmează:
F2- CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrări;
F3-LISTA cuprinzând cantitațile de lucrări;
C6-LISTA cuprinzând consumurile de resurse materiale
C7-LISTA cuprinzând consumurile cu mâna de lucru
C8-LISTA cuprinzând consumurile de ore de funcționare a utilajelor de construcții
C9- LISTA cuprinzând consumurile privind transporturile
Listele privind cantităţiile de lucrări – aferente categoriilor de lucrări vor fi conform masurătorilor
și schițelor atașate caietului de sarcini. În cazul nerespectării cantităţilor din caietul de sarcini listele de cantităţi, prin ofertarea de cantităţi în plus sau în minus (care nu sunt considerate vicii
de formă sau erori aritmetice) se va considera că oferta nu satisface în mod corespunzător
cerinţele din caietul de sarcini și va fi considerată neconformă.
15. 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 totala, exprimata in lei, fără TVA şi cu TVA, care va fi evidentiat distinct.
Se va prezenta centralizatorul final al cheltuielilor pe obiectiv, insotit de un deviz, cu respectarea
categoriilor de lucrari si cantitatilor de lucrari din caietul de sarcini si anexele la caietul de
sarcini. Devizul oferta va fi intocmit structurat pe capitole de cheltuieli, cuprinzand toate
cheltuielile aferente executiei lucrarii.
Preţul contractului rămâne ferm în lei (nu se actualizează) pe toată durată de îndeplinire
a acestuia.
Propunerea financiară va fi însoţită de proiectul de contract însuşit, semnat şi ştampilat
(semnătură autorizată şi ştampilă) 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, înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, pentru a putea
fi aduse la cunoştinţa tuturor operatorilor economici interesaţi.
16. Durata de valabilitate a ofertei: 60 de zile (şasezeci zile), de la data limită de depunere a
ofertei.
17. Alte informaţii: Ofertantului câştigător i se va solicita, până la transmiterea notei de
comanda, să prezinte Cetificatul constatator emis de O.N.R.C., din care să rezulte că are înscris
obiectul de activitate, corespunzător obiectului achiziției, actualizat.

