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ANUNȚ DE PUBLICITATE

Consiliul Judeţean Ialomita, în calitate de autoritate contractantă, este interesat să
achizitioneze SERVICII DE VERIFICARE PROIECT prin ACHIZIȚIE DIRECTĂ.

A. Obiectul contractului: servicii de verificare proiect pentru obiectivul:
„Modernizarea și dotarea incintei clădirii Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia”-
CORPURI DE CLADIRE C, D, E , judeţ Ialomița”;

B. Cod CPV: 71328000 — 3 - Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante;
C. Sursa de finantare Programul Naţional de Dezvolatare locală (PNDL);
D. Valoarea estimată: 72.780.00 lei, fără TVA;
E. Garanţia de bună execuţie: 10% din valoarea contractului fără TVA, conform

prevederilor art. 40 din HG nr. 395/2016;
F. Modalitatea de atribuire a contractului de achizitie publica: achiziţie directă;
G. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: preţul cel mai scăzut
H. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile

Operatorii economici interesaţi pot transmite oferte care trebuiesă conţină cel puţin
următoarele elemente:

V Formularele 1-8 completate cu datele cerute;
Y PROPUNEREA TEHNICĂ - Propunerea tehnică va cuprinde toate elementele

solicitate în caietul de sarcini anexat prezentului anunţ;
V Capacitatea tehnică si/sau profesională :

Prestatorul va prezenta componenţa echipei de verificatori atestaţi , în următoarele
specialități:

A1 - Rezistență mecanică și stabilitate pentru construcţii cu structura de rezistenţă din

beton, beton armat, zidărie, lemn;
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A2 - Rezistență mecanică și stabilitate pentru construcţii cu structura de rezistență din

metal;
B1 - Siguranţă în exploatare;
C -Securitate la incendiu pentru construcţii în toate domeniile, respectiv pentru instalaţii
în toate specialităţile;
D - Igienă, sănătateși mediu înconjurător pentru toate domeniile;
E - Economie de energie prin izolare termică corespunzătoare construcțiilor și instalaţiilor
din construcţii pentru toate domeniile;
F - Protecția împotriva zgomotului în construcţii pentru toate toate domeniile;
le - Instalaţii electrice aferente construcţiilor;
It - instalații termice;
Is - instalaţii sanitare;
Ig — instalaţii gaze.
a) Pentru personalul utilizat în îndeplinirea contractului vor fi prezentate

atestate/autorizaţii pentru demonstrarea calificărilor solicitate.
b) Ofertantul va furniza personalul corespunzător (din punct de vedere al expertizei și a

timpului alocat) în vederea realizării în finala serviciilor solicitate.
c) Unverificator de proiecte poate cumula mai multe domenii de atestare.
d) Ofertantului serviciilori se solicită să asigure personalul adecvat pentru îndeplinirea

sarcinilor și obligațiilor contractuale. Se vor prezenta informaţii privind modul în care
ofertantul şi-a asigurat accesul la serviciile acestora:

- fie prin resurse proprii, situaţie în care vorfi prezentate persoanele în cauză;
- fie prin externalizare, situaţie în care se vor descrie aranjamentele contractuale

realizate în vederea obţinerii serviciilor respective.

Y. PROPUNEREA FINANCIARĂ - completarea formularului 3
Y CONDIȚII DE PARTICIPARE: Operatorul economic interesat de prezentul contract va

depune următoarele documente:
e Certificat constatator în formă extinsă emis de Oficiul Registrului Comerţului

(copie conform cu originalul) din caresă rezulte obiectul de activitate, care
trebuie să fie relevant în raport cu obiectul contractului.

e Certificat de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerţului (copie conform
cu originalul)

e Lista principalelor servicii similare prestate în ultimii 3 ani
e  Autorizaţiile experţilor propuşi pentru îndeplinirea contractului (copie conform

cu originalul), potrivit Caietului de sarcini.
Ofertanţii vor prezenta toate documentele care să dovedească îndeplinirea cerinţelor

din caietul de sarcini.

Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând oferta în original și documentele care
însoțesc oferta, va fi însoțit de Scrisoarea de înaintare (Formularul 1) completată și

semnată de reprezentantul legal al operatorului economic pentrua facilita recepţionarea și
înregistrarea corectăa ofertelor.

Ofertele vorfi transmise pe adresa Consiliului Judeţean Ialomiţa, Piaţa Revoluţiei nr. 1,

Slobozia, jud. Ialomiţa până la data de 12.10.2020.
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Caietul de sarcini şi formularele ofertei sunt atașate prezentului anunț și potfi descărcate
de pe site-ul http://cjialomita.ro/informatii-utile/anunturi/
Persoană de contact: Silvia Luminiţa Stoian — tel. 0243.230.200, int. 227

Ofertele depuse vor fi verificate din punct de vedere al corespondenţei cu cerințele
caietului de sarcini și declarate ADMISIBILE sau NECONFORME.
Ofertele care nu corespund cerinţelor din caietul de sarcini sau au documente lipsă
din cele solicitate vorfi declarate NECONFORME.
După aplicarea criteriului de atribuire „preţul cel mai scăzut” ofertelor declarate
admisibile, se va întocmi un clasament pe baza căruia se va desemna oferta
câștigătoare.
La prezenta achiziţie directă NU SE ADMIT CONTESTAȚII.
În cazul 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 condiţiile în care aceasta este declarată admisibilă.
Comunicarea dintre operatorii econo care îsi depun ofertele şi autoritatea
contractantă se va realiza prin email, fiecare operator economic indicând o adresădeemail

validă.Director Executiv DAP
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Consilier achiziţii publice,
Silvia Luminiţa Stoian
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