INVITAŢIE DE PARTICIPARE
1.Autoritatea contractantă: UAT JUDEȚUL CONSTANȚA (CONSILIUL JUDEŢEAN 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.Denumire achiziţie: „Elaborarea documentației tehnico-economice faza SF (inclusiv studii de
teren-geotehnic, expertiză tehnică, analiză cost-beneficiu, studiu de însorire, studiu privind
posibilitatea utilizării unor sisteme de eficiență ridicată etc.), precum și întocmirea
documentațiilor complete necesare depunerii, obținerii și predării către beneficiar a tuturor
avizelor, acordurilor sau autorizațiilor pentru obiectivul de investiție ,, Construire Corp nou –
Urgențe / Traumatologie Spitalul Clinic Județean de Urgență Sf. Apostol Andrei Constanța”
COD CPV : 79314000-8 – Studiu de fezabilitate
3. Descrierea achiziţiei: prestarea serviciilor de elaborare a documentației tehnico-economice faza SF,
conform specificațiilor tehnice și documentelor anexate prezentei invitații.
4. Tipul achizitiei: Achiziţie directă- prestare servicii.
5. Sursa de finantare: bugetul Consiliului Judetean Constanta.
6. Valoarea estimata a achizitiei: 135.000,00 lei fara TVA
7. Condiţii de participare: Pot participa toţi operatorii economici interesaţi indiferent dacă aceştia deţin
sau nu cont în SEAP. Operatorii economici pot posta oferta de preţ în catalogul de produse/ servicii/
lucrări din SEAP.
Autoritatea contractantă va achiziţiona serviciile de mai sus respectând prevederile art. 43 din HG nr.
395/2016, cu modificările şi completările ulterioare. În condiţiile în care oferta declarată câştigătoare se
regăseşte în catalogul electronic, achiziţia directă se va realiza prin intermediul SEAP.
8. Informații privind clarificări: 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 şi Urmărire
Contracte, Consiliul Judeţean Constanţa, Bd. Tomis nr. 51, tel.0241.488.413, fax.0241.488.411, e-mail:
licitaţii@cjc.ro. Operatorii economici interesaţi au dreptul de a solicita clarificări și/sau completări, în
măsura în care acestea sunt formulate până la data de 09.09.2021, prin formularea unei solicitări scrise
pe adresa de e-mail licitatii@cjc.ro iar răspunsul la solicitările de clarificări va fi postat în cuprinsul
anunţului publicat pe site-ul autorităţii contractante.
9. Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut. Oferta declarată câștigătoare este cea cu prețul cel mai
scăzut, care îndeplinește cerintele minime din specificațiile tehnice și din invitatia de participare.
10. Modul de prezentare a ofertei:
Ofertele vor fi insoţite de Scrisoarea de inaintare, conform Formular 1.
Cerinţe pentru ofertanţi :
Ofertanţii au obligaţia să prezinte următoarele documente:
- Declaraţie 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;
- Declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal, conform Formular 5;
- Declaraţie privind acceptarea condițiilor contractuale, conform model Formular 7, din Secțiunea
Formulare.
- Declaratie privind partea/partile propunerea tehnică și financiară care au caracter confidențial, conform
Formular nr.6 din sectiunea Formulare; Atentie: Caracterul confidențial se aplică doar asupra datelor/
informațiilor indicate și dovedite ca fiind date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau
sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală, dovadă ce devine anexă la ofertă ( formularul
transmis necompletat se va interpreta în sensul că ofertantul nu declară nicio parte din oferta tehnică/
financiară ca fiind confidențială; prețul total ofertat nu poate fi confidențial. )
- Ofertantului câştigător i se va solicita până la semnarea contractului de prestări servicii, prezentarea
certificatului constator emis de ONRC, din care să rezulte că poate presta activităţi în domeniul
contractului. Datele prevăzute în certificat trebuie să fie reale/ actuale la momentul prezentării acestuia.

Propunerea tehnică se va elabora astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele prevăzute în
Specificatiile tehnice anexate prezentei invitaţii.
Ofertanţii vor depune o declaraţie prin care să dovedească faptul că la elaborarea ofertei au ţinut cont de
obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii, a reglementărilor obligatorii in domeniile
mediului şi social, conform model Formular 4, din secţiunea Formulare.
Ofertele care nu conţin date destinate să dovedească îndeplinirea cerinţelor din specificațiile tehnice, vor
fi respinse ca fiind neconforme.
Propunerea financiară:
Oferta financiară va cuprinde Formularul de ofertă- Formular 2 din Secţiunea Formulare.
Valoarea totală a propunerii financiare nu trebuie să depăşească valoarea estimată a achiziţiei.
11. Condiţii de prestare a serviciilor:
Obiectul achiziției îl reprezintă prestarea serviciilor de elaborare a documentației tehnico-economice faza
SF (inclusiv studii de teren-geotehnic, expertiză tehnică, analiză cost-beneficiu, studiu de însorire, studiu
privind posibilitatea utilizării unor sisteme de eficiență ridicată etc.), precum și întocmirea documentațiilor
complete necesare depunerii, obținerii și predării către beneficiar a tuturor avizelor, acordurilor sau
autorizațiilor solicitate de beneficiar prin specificațiile tehnice atașate.
12. Durata contractului: Contractul de achiziţie publică intră în vigoare după data semnării şi
înregistrării acestuia de către ambele părţi (după constituirea garanției de bună execuție) şi se
finalizează la data îndeplinirii tuturor obligaţiilor contractuale.
Durata estimată totală a contractului pentru achiziția de servicii de elaborare a documentației tehnicoeconomice fază SF (inclusiv studii de teren - geotehnic, topografic, expertiză tehnică, analiză costbeneficiu, studiu de însorire, studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență
ridicată etc.) precum și întocmirea documentațiilor complete necesare depunerii, obținerii și predării către
beneficiar a tuturor avizelor, acordurilor sau autorizaţiilor pentru obiectivul de investiție “Construire Corp
nou – Urgențe / Traumatologie Spitalul Clinic Județean de Urgență Sf. Apostol Andrei Constanța” este
de 90 de zile calendaristice.
12. Perioada de valabilitate a ofertei: 60 de zile de la data limită de depunere a ofertelor.
13. Termenul limită de depunere a ofertelor: 15.09.2021, ora 12:00.
14. Adresa la care se transmit/depun ofertele: Toţi operatorii economici interesaţi vor transmite
ofertele pe adresa de e-mail: licitatii@cjc.ro sau la Registratura Consiliului Judeţean Constanţa, B-dul
Tomis nr. 51, Municipiul Constanţa.
15. Condiții de plată: plata se va face lunar în contul deschis la Trezorerie de prestator, în urma
confirmării prestației de către reprezentantul beneficiarului, în termen de 30 de zile de la înregistrarea
facturii la Registratura Consiliului Județean Constanța, în funcție de disponibilitățile bugetare alocate.
16. Alte informaţii:
Ofertele depuse după termenul limită se consideră întârziate şi vor fi respinse. După data limită
de depunere (pe parcursul evaluării ofertelor), ofertanții au obligația de a verifica/monitoriza primirea
unor eventuale solicitări de clarificări și/sau completări din partea autorității contractante pe adresa/
adresele de e-mail comunicate (atât în ”Inbox”, cât și în ”Spam”). Prin urmare, riscul respingerii ofertelor
ca inacceptabile pentru lipsa răspunsurilor (în termenul acordat) la solicitările de clarificări și/sau
completări astfel transmise/ primite, este asumat în integralitate de ofertanți.
În cazul în care ofertantul selectat refuză încheierea contractului, va fi selectat/ contactat
ofertantul situat pe următorul loc.
În condiţiile în care oferta declarată câştigătoare se regăseşte în catalogul electronic, achiziţia
directă se va realiza prin intermediul SEAP. Ofertantul își asumă răspunderea exclusivă pentru
legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate în cadrul ofertei depuse.
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