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ANUNT DE PUBLICITATE 

U.A.T. JUDEŢ UL IALOMIŢ A, in calitate de autoritate contractant ă , este interesat s ă  
achizitioneze: Servicii de elaborare expertiza tehnica imobil pentru obiectivul "AMENAJARE 
CLADIRE ARHIVĂ " prin ACHIZIŢ IE DIRECTĂ  

Valoarea estimat ă : 29.411,00 lei, fait TVA; 
Modalitatea de atribuire a contractului de achizitie publica: 

A CHIZITIE DIRECT Ă  
Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: 

PRETUL CEL MAI SCĂ ZUT 
COD CPV: 71319000-7- Studii de expertiz ă  tehnică  
Termen de prestare a servicillor: 45 zile 
Sursa  tie  fmantare a contractului de servicii care urmeaza s ă  fie atribuit: Buget local. 

În acest context, vă  rugă m să  aveţ i amabilitatea de a ne transmite oferta dumneavoastr ă , care 
trebuie s ă  con ţ ină  cel pu ţ in urm ă toarele elemente 

• Formularele 1-5 completate; 
• PRO  PUNEREA FINANCIARĂ  - completarea formularului 3. 

Conditii de participare: Operatorul economic interesat de prezentul contract va depune 
urmă toarele documente in copie 

• Certificat constatator in formă  extins ă  emis de Oficiul Registrului Comerţ ului din care să  
rezulte obiectul de activitate. 

• Autorizatie, conform Caietului de sarcini, cap. 10. Cerinţ e minime obligatorii: Expert 
tehniç atestat pentru domeniul A.1, rezisten ţă  ş i stabilitate la solicit ă ri statice, dinamice, 
inclusiv la cele seismice, pentru construc ţ ii civile, industriale  i  agrozootehnice, Cu  structură  
de rezisten ţă  din beton annat ş i zidă rie. 

• Ofertan ţ ii vor prezenta  bate  documentele care s ă  dovedeasc ă  indeplinirea eerin ţ elor din 
caietul de sarcini. 

A. Ofertele vor fi transmis; in format electronic prin e-mail l a adresa:  dapAeicnet.ro  pang. 
eel  tă rziu la data de ai...05.2022 

B. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile 



A. 	Caietul de sarcini ş i formularele ofertei sunt ata ş ate prezentului anun ţ  ş i pot ti desc ă rcate 
de pe site-ul http://ejialomita.ro/infonnatii-utile/anunturii . Persoan ă  de contact: Mariana 

Mă dularu — tel. 0243.230.200, int. 231 
C. Ofertele depuse vor fi verificate din punct de vedere al coresponden ţ ei cu cerin ţ ele caietului 

de sarcini ş i deelarate „ADMISIBILE" sau „NECONFORME". 
D. Ofertele care nu corespund cerin ţ elor din eaietul de sarcini sau au documente lips ă  din cele 

solicitate vor fi declarate NECONFORME. 
E. in urma aplică rii criteriului de atribuire „pretul eel mai se ă zur ofertelor declarate 

„ADMISIBILE" se va intocmi un clasament pe baza c ă ruia se va desemna oferta 
căş tigă toare. 

F. La prezenta achizi ţ ie direct ă  NU SE ADMIT CONTESTATII. 
G. Serviciile care fac obieetul achizi ţ iei se vor achizi ţ iona din eatalogul electronic S.I.C.A.P., 

de la operatorul economic a c ă rui ofert ă  admisibil ă  in urrna aplic ă rii criteriului de atribuire 
s-a clasat pe primul loc. 

H. in eazul nepublic ă rii ofertei in catalogul electronic SICAP, sau al refilzului de semnare a 
contractului de achizi ţ ie publică  de e ă tre ofertantul clasat pe primul loc, autoritatea 
contraetant ă  are dreptul de a deelara c ăş tigă toare oferta clasat ă  pe locul 2 in condi ţ iile in care 
aceasta este declarat ă  admisibil ă . 

I. In termen de eel mult 1 zi lucr ă toare de la primirea comunică rii din partea autorit ăţ ii 
contractante c ă  oferta sa a fost declarat ă  eăş tigă toare, operatorul economic desemnat 
căş tigă tor trebuie s ă -ş i publice oferta in catalogul electronic. 

J. Comunicarea dintre operatorii economic! care isi depun ofertele si autoritatea 
contractantă  se va realiza prin email, fiecare operator economic indic ă nd o adres ă  de 
email valid ă .  

În speran ţ a unei bune colabor ă ri, vă  mul ţ umim pentru operativitate. 

Director Executiv DAP 
Gheorghe ROCA 

Sef Serviciu Achizitii Publice, 
Mirela Genina Preda 

Consilier achizitii publice, 
Mariana M ă dularu 
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