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: Inscrierea in catea funciara a tronsonului de drum judetean DJ 226 A (tronson DN22—TariverdeCogealac).
Cod CPV: 71354300-7 Servicii de cadastru.
3.Descriere: Inscrierea in catea funciara a tronsonului de drum judetean DJ 226 A (tronson DN22—TariverdeCogealac) –lungime 4060 ml.
4.Valoare estimată:
Valoare estimata: 4100 lei fara TVA
5.Tipul achizitiei: AchiziŃie directă.
6.CondiŃii de participare: Pot participa toŃi operatorii economici interesaŃi indiferent dacă aceştia deŃin sau nu cont
în SICAP. Operatorii economici pot posta oferta de preŃ in catalogul de produse/servicii/lucrări din SICAP.
7.Informații privind clarificări: Denumirea, numărul de telefon şi adresa de e-mail a serviciului de la care se pot
solicita informaŃii şi clarificări: Serviciul AchiziŃii, Analiză PiaŃă şi Urmărire Contracte, Consiliul JudeŃean ConstanŃa,
tel.0241.488.413, e-mail: licitaŃii@cjc.ro. Operatorii economici interesaŃi pot solicita clarificări cu cel puŃin 2 zile
lucrătoare inainte de data limită de depunere a ofertelor, prin formularea unei solicitări scrise pe adresa de e-mail
licitatii@cjc.ro, iar răspunsul la solicitările de clarificări va fi postat in cuprinsul anunŃului publicat pe site-ul autorităŃii
contractante.
8.Criteriul de atribuire: PreŃul cel mai scăzut. Oferta declarată câştigătoare este cea cu preŃul cel mai scăzut, care
îndeplineşte cerintele minime din specificatiile tehnice, considerate obligatorii.
9.Modul de prezentare a ofertei:
Ofertele vor fi insoŃite de:
- Scrisoarea de inaintare, conform Formular 1, din secŃiunea Formulare.
Ofertantii au obligatia sa prezinte impreuna cu oferta, urmatoarele documente:
- DeclaraŃie privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea nr 98/2016 privind achiziŃiile publice (evitarea
conflictului de interese) conform model formular secŃiunea Formulare;
- Declaratie de consimŃământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal, conform formular din sectiunea
Formulare;
-Certificatul constator emis de ONRC, din care să rezulte că obiectul de activitate corespunzator contractului se
regaseste in activitatile (cod CAEN) inscrise in Certificatul constatator. Datele prevăzute in certificat trebuie să fie
reale/actuale la momentul prezentării acestuia.
Propunerea tehnică se va elabora astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinŃele din specificatiile tehnice
publicate. Propunerea tehnica trebuie sa reflecte asumarea de catre ofertant a tuturor cerintelor/obligatiilor
prevazute in specificatiile tehnice. In cazul in care ofertantul nu demonstreaza indeplinirea tuturor cerintelor, oferta
va fi considerata neconforma.
OfertanŃii vor depune o declaraŃie prin care să dovedească faptul că la elaborarea ofertei au Ńinut cont de obligaŃiile
referitoare la condiŃiile de muncă şi protecŃia muncii, a reglementărilor obligatorii in domeniile mediului şi social,
conform model formular din secŃiunea Formulare.
Ofertele care nu conŃin date destinate să dovedească îndeplinirea cerinŃelor minime din specificatiile tehnice, vor fi
respinse ca fiind neconforme.
Propunerea financiară: Se va prezenta Formular 2 – Formular de ofertă.
Oferta financiară va cuprinde Formularul de ofertă, Formular 2 din SecŃiunea Formulare, care va include toate
cheltuielile aferente îndeplinirii contractului, conform model anexat prezentei invitații. PreŃurile se vor exprima în lei
fără TVA. Valoarea totală a propunerii financiare nu trebuie să depăşească valoarea estimată a achiziŃiei.
Oferta va cuprinde inclusiv propunerea de contract însusită (prin semnătura autorizată și ștampilă, cu mențiunea
„de acord” pe fiecare pagină). Eventualele amendamente la clauzele contractuale se pot formula sub forma unei
solicitări de clarificări, înainte de data limită de depunere a ofertelor, pentru a putea fi aduse la cunoștința
operatorilor economici interesați.
10. Perioada de valabilitate a ofertei: 60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.
11. Termenul limită si modul de transmitere/ locul de depunere a ofertelor: 08.02.2021, ora 12:00.
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.
12. Alte informaŃii:
Ofertele depuse după termenul limită se consideră întârziate şi vor fi respinse. Autoritatea contractantă va
achiziŃiona serviciile de mai sus respectând prevederile art. 43 din HG 395/2016, cu modificările şi completările
ulterioare. In condiŃiile în care oferta declarată câştigătoare se regăseşte in catalogul electronic, achiziŃia directă se
va realiza prin intermediul SEAP.

