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ANUNŢ DE PUBLICITATE

Consiliul Judeţean Ialomiţa, în calitate de autoritate contractantă, este interesat să 
achiziţioneze, serviciilor de elaborare Proiect Tehnic de Execuţie şi Asistenţă tehnică din 
partea proiectantului pe perioada de excuţie a lucrărilor pentru obiectivul de
investiţii:„Modernizare drum judeţean DJ20I, Tronson Orezu (intersecţie DJ201B) - 
Piersica - Borduşelu (ieşire localitate) - Tronson II km 37+816-km 46+908”

Sursa de finanţare a contractului : buget local CJI
A. Valoarea estimată: 270.000,00 lei, fără TVA;
B. Cod C.P.V:

C. Garanţia de bună execuţie: 10% din valoarea contractului fără TVA, conform 
prevederilor art. 40 din HG nr. 395/2016

D. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achiziţie publica:
ACHIZIŢIE DIRECTĂ

E. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii:
PREŢUL CEL MAI SCĂZUT

în acest context, vă rugăm să aveţi amabilitatea de a ne transmite oferta dvs., care 
trebuie să conţină cel puţin următoarele elemente:

- Completarea formularelor 1-9
PROPUNEREA TEHNICĂ - Propunerea tehnica va fi întocmită si prezentata astfel încât 
aceasta sa respecte cerinţele prevăzute in Caietul de sarcini si sa asigure posibilitatea 
identificării şi verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinţe.

-71322500-6 - Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport
-71356200-0 - servicii de asistenţă tehnică
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PROPUNEREA FINANCIARĂ se va elabora astfel încât să cuprindă minim cerinţele 
prevăzute în Caietul de sarcini.

Ofertanţii trebuie să-şi evalueze preţurile astfel încât preţul total al ofertei să acopere 
toate obligaţiile contractantului menţionat în proiect..

F. Condiţii de participare: Operatorul economic interesat de prezentul contract va depune 
următoarele documente:

- Certificat constatator în formă extinsă emis de Oficiul Registrului Comerţului din 
care să rezulte obiectul de activitate;

- Certificat de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerţului;

G. Data limita pentru depunerea ofertei: 13.10.2022.

H. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile

I. Ofertele vor fi transmise prin email pe adresele: dap@cicnet.ro sau
achizitiicii@vahoo.com

J. Caietul de sarcini, formularele ofertei şi draftul de contract sunt ataşate prezentului 
anunţ, documentaţia tehnică poate fi descărcată de pe site-ul www.cicnet.ro.
Persoană de contact: Steluţa TUDORACHE - tel. 0243.230.200, int. 244, email 
dap@cicnet.ro .
Referitor la Anexele Caietului de sarcini, pentru operatorii ecoomici interesaţi să 
participe la licitaţie, vă informam ca acestea se vor pune la dispoziţie numai la cererea 
dvs. transmisa prin e-mailul autori tatii contractante.

1. Facem precizarea ca Anexele la Caietul de sarcini (Certificat de urbanism,Avize 
conform certificat urbanism,Expertiză Tehnică,Studiu topografic, Studiu
geotehnic,Studiu de coexistenţă,Studiu de treafic,D.A.L.I, D.T.A.C. (P.A.C.),Autorizaţie 
de construire; HCJ aprobare indicatori) nu pot fi incarcate pe platforma sicap, deoarece 
au un volum foarte mare.

K. Ofertele depuse vor fi verificate din punct de vedere al corespondenţei cu cerinţele 
caietului de sarcini şi declarate „ADMISIBILE” sau „NECONFORME”.

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 
câştigătoare.

L. La procedura de achiziţie directă NU SE ADMIT CONTESTAŢII.

M. Serviciile care fac obiectul achiziţiei se vor achiziţiona din catalogul electronic S.E.A.P, 
de la operatorul economic a cărui ofertă admisibilă în urma aplicării criteriului de 
atribuire s-a clasat pe primul loc.

N. în cazul nepublicării ofertei în catalogul electronic SEAP, sau al refuzului de semnare a 
contractului de achiziţie publică de către ofertantul clasat pe primul loc, autoritatea 
contractantă are dreptul de a declara câştigătoare oferta clasată pe locul 2 în condiţiile în 
care aceasta este declarată admisibilă.



O. în termen de 1 zi lucrătoare de la primirea comunicării din partea autorităţii 
contractante, că oferta sa a fost declarată câştigătoare, operatorul economic desemnat 
câştigător trebuie să-şi publice oferta în catalogul electronic S.E.A.P.

P. Comunicarea dintre operatorii economici care îsi depun ofertele si autoritatea 
contractantă se va realiza prin email, fiecare operator economic indicând în cadrul 
formularului 2 o adresă de email validă.

în speranţa unei bune colaborări, vă mulţumim pentru operativitate.

Mirela-Genina PREDA

Responsabil achi 
Steluţa Tudor:


