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ANUNT DE PUBLICITATE 

U.A.T. Judetul Ialomi ţ a ,  in calitate de autofitate contractant ă , este interesat s ă . achizitioneze: 
Servicii de proiectare ş i inginerie (fazele PAC, PTH, DDE, POE) ş i asistent ă  tehnică  din partea 
proiectantului pe durata execu ţ iei lucr ă rilor pentru obiectivul "Cre ş terea eficientei energetice a 
sediului Muzeului Judetean Ialomi ţ a"Sursa de finantare a contractului de servicii care urmeaza s ă  
fie atribuit: 

Obiectivul de investitie este finantat prin Programului Operational Regional (POR) 2014 - 
2020, Axa Prioritar ă  3 - Sprijinirea tranzi ţ iei că tre o economic cu emisii scă zute de carbon, Prioritatea 
de investi ţ ii 3.1 - Sprijinirea eficien ţ ei energetice a gestionă rii inteligente a energiei ş i a utiliză rii 
energiei din surse regenerabile in infrastructuri publice, inclusiv in cl ă dirile publice ş i in sectorul 
locuinţ elor - Operatiunea B - Cl ă diri Publice. 

• Valoarea estimat ă  ail TVA:  85.500,00 lei ; 

Coduri CPV: 

71356200-0 - Servicii de asisten ţ a tehnica , 

71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru construc ţ ia de lucrari publice, 

• Garantia de bună  executie: 10% din valoarea eontractului fă ră  TVA, conform prevederilor 
art. 39, 40 din HG nr. 395/2016. 
Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie public ă : 

ACHIZITIE DIRECT4 
• Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: 

- PREŢ UL CEL  MA! SCĂ ZUT — 
in acest context, vă  rugă rn să  aveti amabilitatea de a ne transmite oferta dvs., care trebuie s ă  

conţ ină  eel puţ in urmă toarele elemente : 
- Completarea foanularelor 1-7 



PROPUNEREA TEHNICĂ  — Propunerea tehnic ă  va fi intocmit ă  ş i prezentat ă  astfel Meat aceasta sa 
respecte cerin ţ ele prev ă zute in Caietul de sarcini, DALI ş i Documentaţ ia de Atribuire, s ă  asigure 
posibilitatea identific ă rii  i  verific ă rii corespondenţ ei intre aceasta ş i respectivele cerin ţ e. 

Oferta tehnic ă  va fi structurat ă  dupa cum urmeaz ă : 
1. Metodologie  i organizare; 
2. Graficul fizic de prest ă ri servicii; 
3. Alocarea resurselor umane; 
4. Planul de gestiune a riscurilor generale asociate executiei contractului; 

PROPUNEREA FINANCIARA  se va elabora astfel inc ă t să  cuprindă  minim cerinţ ele prevazute in 
Documentaţ ia de atibuire / Caietul de sarcini 

Oferta se va prezenta in formă  tabelar ă  conform anexei la formularul din ofertă  care se va 
completa ş i/ sau detalia de că tre ofertant. 

Propunerea financiar ă  se va prezenta defalcat pentru fiecare din activităţ ile cuprinse in caietul de 
sarcini, astfel: 

Sc va prezenta un centralizator cu valoarea tuturor activit ăţ ilor ce urmeaz ă  a se presta, tin ă nd cont 
de sumele prevazute in devizul general pentru acestea după  cum urmeaz ă  

elaborare documenta ţ ii tehnice in vederea ob ţ inerii avizelor/acordurilor solicitate in Certificatul de 
Urbanism; 
elaborare documenta ţ ie tehnic ă  de autorizare a construc ţ iei (DTAC/PAC, POE); 
elaborare proiect tehnic (PTh); 
elaborare detalii de execuţ ie (DDE); 
asistenţă  tehnic ă  din partea proiectantului pe durata execu ţ iei lucr ă rilor, pe toat ă  perioada de 
garanţ ie acordată  lucră rilor ş i pă nă  la recep ţ ia final ă . 
Ofertan ţ ii trebuie  sä- ş i evalueze pre ţ urile astfel inc ă t pre ţ ul total al ofertei s ă . acopere toate 

obligaţ iile contractantului men ţ ionat in proiect, sau care reies din documentele achizi ţ iei pentru intreg 
ansamblul de lucră ri descrise in documentaţ ie. 
• Conditii de participare: Operatorul economic interesat de prezentul contract va depune 
urmă toarele do cumenţ e: 

Certificat constatator in forma extins ă  emis de Oficiul Registrului Comer ţului din care să  
rezulte obiectul de activitate 
Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comer ţului 

• Data limit ă  pentru depunerea ofertei:  pg.  06.2022. 

• Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile. 

• Ofertele vor fit transmise prin e-mail la  dapAcicnetro 

• Caietul de sarcini ,formularele ofertei, docurnente /anexe ş i draftul de contract sunt ataş ate 
prezentului anun ţ  , documenta ţ ia poate fi desc ă rcat ă  de pe site-ul  www. ciialomita.ro  , secţ iunea 
Informaţ ii utile - Anunţ uri, persoan ă  de contact: Mariana M ă dularu — tel. 0243.230.200, int. 231, e-
mail  dapAcknet.ro.   

• Ofertele depuse vor fi verificate din punct de vedere al coresponden ţ ei cu cerinţ ele caietului de 
sarcini  i  declarate „ADMISIBILE" sau „NECONFORME". 

• in urma aplic ă rii criteriului de atribuire „pretul cel mai sc ă zut" ofertelor declarate „ADMISIBILE" 
se va intocmi un clasament pe baza c ă ruia se va desemna oferta ca ş tigă toare. 
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• La procedura de achizi ţ ie direct ă  NU SE ADMIT CONTESTATII. 

• Serviciile care fac obiectul achizi ţ iei se vor achizi ţ iona din catalogul electronic SEAP, de la 
operatorul economic a că rui ofert ă  admisibil ă  in urma aplică rii criteriului de atribuire s-a clasat pe 
primul loc. 

• in cazul nepublic ă rii ofertei in catalogul electronic SEAP sau al refuzului de semnare a contractului 
de achizi ţ ie public ă  de că tre ofertantul clasat pe primul loc, autoritatea contractant ă  are dreptul de a 
declara căş tigă toare oferta clasat ă  pe locul 2 in condi ţ iile in care aceasta este declarat ă  admisibilă . 

• in termen de 1 zi lucră toare  de la primirea comunic ă rii din partea autorit ăţ ii contraetante, c ă  oferta 
sa a fost declarat ă  căş tigă toare, operatorul economic desemnat c ăş tigă tor trebuie 	publice oferta in 
catalogul electronic SEAP. 

• Comunicarea dintre operatorii economici care îi depun ofertele i autoritatea contractant ă  se va 
realiza prin e-mail, fiecare operator economic indicii nd in cadrul formularului nr. 2 o adres ă  de e-
mail valid& 

În speran ţ a unei bune colaboră ri, vă  mulţ umim pentru operativitate. 

DIRECTOR EXECUTIV DAP, 
Gheorghe PROCA 

Consilier Achizitii Publice, 
Mariana Mă dularu 
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