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PAVEL MARIAN

ANUNT DE PUBLICITATE

JUDEȚUL IALOMIȚA, cod fiscal 4231776, cu sediul in Piaţa Revoluției, nr. 1, Slobozia,
tel 0243.230. 200, fax 0243.233. 000, în calitate de autoritate contractantă, informeaza
operatorii economici că intentionează să achizitioneze servicii de audit energetic la
terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții:

„Reabilitarea, modernizarea și dotarea AmbulatoriuluiSpitalului Județean de
Urgenţă Slobozia” Cod SMIS: 126420

a) Valoarea estimată: 15.000,00 lei, fără TVA;
b] Modalitatea de atribuire a contractului de achizitie publica:

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

PREŢUL CEL MAI SCĂZUT
d) Cod(uri) CPV: 71314300-5 Servicii de consultanta in eficientă energetică;
e) Termen de prestare a serviciilor: 10 zile lucrătoare
f) Sursa de finantare a contractului de servicii care urmeaza să fie atribuit:

Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 Dezvoltarea
infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 8.1 - Investiții în
infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național,
regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și
promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale,
culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la
serviciile prestate de comunități, Obiectivul Specific 8.1 - Creșterea accesibilității
serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru
zonele sărace și izolate, Operațiunea A - Ambulatorii, pentru Regiunea de
Dezvoltare Sud--Muntenia, de către FEDR, bugetul statului și bugetul Consiliului
Judeţean lalomița.

g) Garanţia de bună execuţie: 10% din valoarea fără TVA a contractului

În acest context, vă rugăm să aveți amabilitatea de a ne transmite oferta
dumneavoastră, care trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente:



<<

x.

Y

Formularele 1-8 completate;
Propunerea financiară - completarea formularului 3; la elaborarea propunerii
financiare, ofertantul va avea în vedere toate cheltuielile necesare pentru
îndeplinirea contractului (dotări necesare, deplasări, cazare personal etc.)
Propunerea tehnică;
Declaraţie de consimțământ privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter
personal;
Clauze standard privind Prelucrarea de Date cu Caracter Personal.

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.

Lista principalelor servicii similare prestate în ultimii 3 ani
Ofertanții vor prezenta toate documentele care să dovedească îndeplinirea
cerințelor din caietul de sarcini.
Ofertele vorfi transmise în format electronic prin e-mail la adresa dapecicnet.ro,
până cel târziu la data de 44.10.2022.
Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile.
Caietul de sarcini şi formularele ofertei sunt atașate prezentului anunț și pot fi
descărcate de pesite-ul http://cjialomita.ro/informatii-uțile/anunturi/. Persoană
de contact: Silvia Stoian - tel. 0243.230.200, int. 227;

m) Ofertele depuse vorfi verificate din punct de vedere al corespondenței cu cerințele

n)

0)

p)
q)

caietului de sarcini și declarate ADMISIBILE sau NECONFORME.
Ofertele care nu corespund cerinţelor din caietul de sarcini sau au documente lipsă
din cele solicitate vor fi declarate NECONFORME.
In urma aplicării criteriului de atribuire „prețul cel mai scăzut” ofertelor declarate
ADMISIBILE, se va întocmi un clasament pe baza căruia se va desemna oferta
câștigătoare.
La prezenta achiziție directă NU SE ADMIT CONTESTAŢII.
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 cadrul formularului 2,

În speranţa unei bune colaborări, vă mulțumim pentru operativitate.

Director E șecutiv DAP

șef Serviciu Achiziţii Publice,
irela Preda

Consilier achiziţii publice,
Silvia Luminiţa Stoian


