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ANUNȚ DE PUBLICITATE

Consiliul Judeţean lalomita, în calitate de autoritate contractantă, este interesat
să achizitioneze servicii de elaborare Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii
(D.A.L.l.) pentru obiectivul de investiţie cu titlul:

"EFICIENTIZARE ENERGETICĂ SALA DE SPECTACOLE „EUROPA”, FOAIER ŞI CENTRUL DE
INFORMAŢII PENTRU CETĂŢENI”

a) Valoarea estimată: 75.630,25 lei, fără TVA;
b) Modalitatea de atribuire a contractului de achizitie publica:

ACHIZIȚIE DIRECTA
c) Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii:

PREŢUL CEL MAI SCĂZUT
d) COD CPV: 71335000-5- Studii tehnice; 71319000-7 Studii de expertiză tehnică
e) Termen de prestare a serviciilor: 45 zile
f) Sursa de finantare a contractului de servicii care urmeaza să fie atribuit: Buget

local.

În acest context, vă rugăm să aveţi amabilitatea de a ne transmite oferta
dumneavoastră, care trebuie să conţină cel puțin următoarele elemente:Formularele 1-8 completate;

Propunerea financiară - completarea formularului 3;
Propunerea tehnică;
Declaraţie de consimțământ privind acordul pentru prelucrarea datelor cu
caracter personal;

Y Clauze standard privind Prelucrarea de Date cu Caracter Personal.
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Condiții de participare: Operatorul economic interesat de prezentul contract va
depune următoarele documente în copie cu mențiunea „conform cu originalul”:

Y Certificat constatator în formă extinsă, emis de Oficiul Registrului
Comerţului din care să rezulte obiectul de activitate.
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Y Certificat de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerţului.
Y Lista principalelor servicii similare prestate în ultimii 3 ani însoțită de:

contracte, procese verbale, recomandări sau orice alte documente din care
să reiasă că serviciile prestate au fost finalizate cu succes, precum și
beneficiarii acestora.

g) Ofertanții vor prezenta toate documentele care să dovedească îndeplinirea
cerințelor din caietul de sarcini.

h) Ofertele vor fi transmise în format electronic prin e-mail la următoarele adrese:
achizitiicjieyahoo.com sau dapecicnet.ro , până cel târziu la data de
.26..04.2022.

i) Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile.
j) Caietul de sarcini și formularele ofertei sunt atașate prezentului anunț și potfi

descărcate de pesite-ul http://cjialomita.ro/informatii-utile/anunturi/. Persoană de
contact: Silvia Stoian - tel. 0243.230.200, int. 227;

k) Ofertele depuse vor fi verificate din punct de vedere al corespondenţei cu
cerințele caietului de sarcini și declarate „ADMISIBILE” sau „NECONFORME”.

Il) Ofertele care nu corespund cerințelor din caietul de sarcini sau au documente
lipsă din cele solicitate vor fi declarate NECONFORME.

m) În urma aplicării criteriului de atribuire „preţul cel mai scăzut” ofertelor
declarate „ADMISIBILE”, se va întocmi un clasament pe baza căruia se va
desemna oferta câștigătoare.

n) La prezenta achiziție directă NU SE ADMIT CONTESTAȚII.
o) Serviciile care fac obiectul achiziției se vor achiziţiona din catalogul electronic

SEAP de la operatorul economic a cărui ofertă admisibilă în urma aplicării
criteriului de atribuire s-a clasat pe primul loc.

p) În cazul nepublicării ofertei în catalogul electronic SEAP, sau al refuzului de
semnare a contractului de achiziție publică de către ofertantul clasat pe primul
loc, autoritatea contractantă are dreptul de a declara câștigătoare oferta clasată
pe locul 2, în condițiile în care aceasta este declarată admisibilă.

q) În termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la primirea comunicării din partea
autorității contractante că oferta sa a fost declarată câștigătoare, operatorul
economic desemnat câștigător trebuie să-și publice oferta în catalogul electronic.

r) Comunicarea dintre operatorii economici care îsi depun ofertele și autoritatea
contractantă se va realiza prin email, fiecare operator economic indicând o
adresă de email validă.

În speranța unei bune colaborări, vă mulțumim pentru operativitate.
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