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APROBAT, 
PRE SEDINTE 

MARIAN PAVEL 

ANUNT DE PUBLICITATE 

JUDEŢ UL IALONIIŢ A, in calitate de autoritate contractanta, informeaz ă  operatorii econo  i  că  
intentionează  să  achizitioneze Servicii de verificare tehnicci de calitate a documentatiilor PAC, PTE 
pentru proiectul „ Reabilitarea ş ipunerea in valoare a Monumentului Istoric Orayul de Floci" Cod 
SMIS: 11 7124. 

Cod CPV: 71328000-3 - Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante 

Descriere contract: Serviciile au ca scop asigurarea verific ă rii tehnice de calitate a proiectului si a 
detaliilor de executie prin verificatori de project atestati 
Conditii contract: conform model contract. 

Valoarea estimat ă  fă ră  TVA: 50.000,00 lei 

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: Pretul cel mai scă zut 

Data limita depunere oferte: 	 ora.  .& 

Perioada de valabilitate a ofertei: 60 de zile. 

Prezentarea ofertei 
Documentele ofertei se vor transmite pe e-mail la adresa dap(&,gmail.com.  La sec ţ iunea Sub iect se va 
mentiona "Servicii verificare pentru "Reabilitarea  i  punerea  îu  vatoare a Monumentului Istoric 
Orasul de Floci", Cod SMIS: 117124. 
Documentele transmise se vor numerota si opisa. Oferta trebuie sa fie datat ă , semnată  i  parafată . 

Oferta va confine: 

1. Scrisoare de inaintare si Date de identificare ale operatorului economic (formularul 1); 
2. Conditii de ealificare: 

a. Certificat constatator emis de ONRC sau documente relevante care să  dovedeasch 
forma de inregistrare ş i, după  caz, de apartenenţă  din punct de vedere profesional. 
Datele inscrise in acesta trebuie s ă  fie reale/actuale Ia  data lirnit ă  de depunere a ofertelor. 

b. Declaratie privind neincadrarea in situaţ iile prev ă zute la art. 60 din Legea nr. 98 72016 
(formularul 4); 

c. Declaratie privind respectarea reglement ă rilor in domeniul mediului, social ş i a 
relaţ iilor de munc ă  (formularul 3); 

3. Propunerea tehnia va detalia modul de indeplinirea a tuturor cerin ţ elor solicitate in caietuI de 
sarcini. Ofertantul va prezenta o decIara ţ ie de acceptare a conditiilor contractuale ata ş ate prezentului 
anunţ  (formulanil 5). 
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ef serviciu, 
Mirela Genina PREDA 

4. Propunerea financiar ă  care se va prezenta conform Formularului de oferta (formularul 2). 
OTeTta are earacteFferm  i  obligatoriu din pullet de  vcdereaiIbn ţ iiiutului ofertei pe toat ă  perioada de 
valabilitate a acesteia, respectiv 60 zile, trebuie s ă  fie semnat ă  pe proprie r ă spundere de că tre ofertant 
sau de care o persoană  imputernieit ă  legal de care acesta. 

Informatii suplimentare: 
Achizitia se va finaliza prin intermediul catalogului electronic. Ofertantul deelarat e ăş tigă tor va incared 
in SICAP oferta de pret. Pentru identifieare, oferta de pret se va publica in catalogul electronic cu 
denumirea anuntului de publicitate din SEAP (ADV). 

Ofertele depuse vor fi verificate din punct de vedere  d  corespondentei  cu  cerinteie caietului de sarcini 
ş i declarate ADMISIBILE sau NECONFORME. 
După  aplicarea criteriului de atribuire „pretul cel mai sccizut" ofertelor deelarate admisibile, se va 
intocmi un clasament pe baza c ă ruia se va desemna oferta c ăş tigă toare. 
În cazuI refuzului de semnare a contractului de achizitie publică  de că tre ofertantul clasat pe primul loc, 
autoritatea contractant ă  are dreptul de a declara că stigă toare oferta clasat ă  pe Jowl 2, in conditiile in 
care aceasta este deelarat ă  admisibilă . 

Comunicarea dintre operatorii economici care isi depun ofertele si autoritatea contractant ă  se va 
realiza prin email.  

Persoana de contact: Carmen Panait —Responsabil achizitii, Telefon: 0243.230.200 int. 227, e-mail 
dap@gmail.corn. 

Caietul de sarcini, draftul de contract ş i formularele ofertei sunt ata ş ate prezentului anunt ş i pot El 
descă rcate de pe site-ul http://cjialomita.rotinfonnatii-utile/anunturii.  

Director Executiv DAP 
Gheorghe OCA 

Consili 	hizitii publice, 
Pan 	hid Carmen 
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