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Direcția de Achiziţii și Patrimoniu

ROMANIA, APROBAT,| CoNSiL HUL JUDETEAN IA MITA | PREȘEDINTE
E N.oE: PAVEL MARIAN

ANUNȚ DE PUBLICITATE

Consiliul Județean lalomita, în calitate de autoritate contractantă, este interesat să achizitioneze
SERVICII DE REEVALUARE A ACTIVELOR FIXE CORPORALE DE NATURA CONSTRUCŢIILOR ȘI

TERENURILOR AFLATE ÎN DOMENIUL PUBLIC ȘI PRIVAT AL JUDEŢULUI IALOMIȚA prin ACHIZIŢIE
DIRECTĂ

a) Valoarea estimată: 50.000,00lei, fără TVA;
b) Modalitatea de atribuire a contractului de achizitie publica:

ACHIZIȚIE DIREC TĂ

c) Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii:
PREŢUL CEL MAI SCĂZUT

d) COD CPV: 79560000-7 - Servicii de clasificare
e) Termen de prestare a serviciilor: 120 zile
f) Sursa de finantare a contractului de servicii care urmeaza să fie atribuit: Buget local.

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

Y  Formularele 1-8 completate;
Y' PROPUNEREA FINANCIARĂ - completarea formularului 3.

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 Comerțului din care să
rezulte obiectul de activitate,

Y Certificat de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerțului .
vY Conform Caietului de sarcini, cap. 8. Criterii de calificare și selecție:

o a) copie după legitimația de membruvizată pe anul în curs,care atestă calitatea de
membru titular ANEVAR;

o b) copie după asigurarea profesională valabilă la momentul prezentării,
Y Ofertanții vor prezenta toate documentele care să dovedească îndeplinirea cerințelor din

caietul de sarcini.

Consiliul shutetebn Ialomita

_—_ |.)



Ofertele vor fi transmise în format electronic prin e-mail la următoarele adrese:
achizitiicjieyahoo.com sau dapeEcicnet.ro până cel târziu la data de 09.07.2021

Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile
Caietul de sarcini şi formularele ofertei sunt atașate prezentului anunt și potfi descărcate de
pe site-ul http://cjialomita.ro/informatii-utile/anunturi/, Persoană de contact: Silvia Stoian -
tel, 0243.230.200, int. 227

Ofertele depuse vorfi verificate din punct de vedere al corespondenței cu cerințele
caietului de sarcini și declarate „ADMISIBILE” sau „NECONFORME”.
Ofertele care nu corespund cerințelor din caietul de sarcini sau au documente lipsă
din cele solicitate vor fi declarate 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
câștigătoare.
La prezenta achiziție directă NU SE ADMIT CONTESTAȚII.
Serviciile care fac obiectul achiziției se vor achiziționa din catalogul electronic SEAP de
la operatorul economic a cărui ofertă admisibilă s-a clasat pe primul loc în urma
aplicării criteriului de atribuire.
În cazul nepublicării ofertei în catalogulelectronic SEAP, sau al 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
condițiile în care aceasta este declarată admisibilă.
În termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la primirea comunicării din partea autorității
contractante că oferta sa a fost declarată câștigătoare, operatorul economic desemnat
câștigător trebuie să-și publice oferta în catalogul electronic.
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 speranța unei bune colaborări, vă mulțumim pentru operativitate.

Director Executiv,
Gheorghe, PROCA

Șef Serviciu,
Mirela Preda

Consilier achiziții publice,
Silvia Luminița StoianIf

_—


