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ANUNT DE PUBLICITATE 

A. U.A.T. JUDEŢ UL IALOMITA, in calitate de autoritate contractant ă , este interesat s ă  
achizitioneze: Servicji de consultanţă iasistenţă  pentru intocmirea ş i depunerea cererii de 
finanţ are ş i a documentaţ iei aferente, precum ş i prestă ri servicii de elaborare a documentaţ iei 
tehnico-economice faza studiu de fezabilitate, pentru objectival de investi ţ ii cu titlul: "Statii 
de reinciircare pentru vehicule electrice pe drumurile jude ţene din judelui Ialornila" prin 
ACHIZIŢ IE DIRECTĂ . 

B. Obiectul contractului:  servicii de consultanţă /asistenţă  pentru intocmirea  i  depunerea 
cererii de finanţ are ş i a documentaţ iei aferente, precum ş i prestă ri servicii de elaborare a 
documentaţ iei tehnico-economice faza studiu de fezabilitate, pentru objectival de investi ţ ii 

cu titlul: "Sta ţ ii de reinaircare pentru vehicule electrice pe drumurile judetene din judelui 
Ialorniţ a" 

C. Cod CPV: 71335000-5 Studii tehnice, 72224000-1 - Servicii de consultanţă  privind 
gestionarea proiectelor; 

D. Sursa de fmantare : Bugetul local; 
E. Valoarea estintiat ă : 13.445,38 lei, fă ră  TVA din care : 

-9.243,70 lei fă ră  TVA documenta ţ ia tehnico- economic ă  faza SF ş i 
-4.201,68 lei fă ră  TVA consultanţă /asisten ţă  pentru intocmirea şii depunerea cererii de 
fmanţ are ş i a documenta ţ iei aferente; 

F. Modalitatea de atribuire a contractului de achizitie publica: achiziţ ie directă ; 
G. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: 

PRETUL CEL MAI SCĂ ZUT; 
H. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile; 
I. Termen limita primire oferte: 	/ 06/ 2022 

Operatorii economici interesa ţ i pot transmite oferte care trebuie s ă  conţ ină  cel pu ţ in 
urmă toarele elemente : 

Formularele 1-7 completate cu datele cerute; 
J. PROPUNEREA TEHNICĂ  — Propunerea tehnic ă  va cuprinde: 
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- toate elementele solicitate in caietul de sarcini anexat prezentului anun ţ  precum j Cu 
cerinţ ele Ghidului de finan ţ are aferent Programului privind reducerea emisiilor de gaze 
en  efect de sell in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de 
transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reinc ă rcare pentru 

vehicule electrice in localită ti; 
- metodologia de realizare a serviciilor, cu prezentarea pa ş ilor ş i a succesiunii activit ăţ ilor 

necesare a fi pareurse. 
Propunerea tehnic ă  va respeeta in totalitate eerintele Caietului de sarcini, ale Ghidului 

de finan ţ are, precum ş i legislaţ ia in vigoare la data prest ă rii 

• PROPUNEREA FINANCIARA, - completarea forrnularului 3 ş i anexa; 
• CONDITII DE PARTICIPARE: Operatorul economic interesat de prezentul contract va 

depune urm ă toarele documente: 
• Certificat constatator in form ă  extinsă  emis de Oficiul Registrului Comer ţ ului din 

care s ă  rezulte obiectul de activitate, care trebuie s ă  fie relevant in raport cu obiectul 
contractului. 

Ofertanţ ii vor prezenta toate documentele care s ă  dovedeasc ă  indeplinirea cerintelor din 
caietul de sarcini. 

Documentele ofertei se vor transmite pe e-mail la adresa dap@cienet.ro . La sec ţ iunea Subiect 
se va mentiona "Servicii de consultankilasisten ţei pen tru intocmirea i depunerea cererii de 
finanţare si a docutnentaţ iei aferente, precum ş i prestdri servicii de elaborare a documentaţ iei 
tehnico-econo mice faze studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investifii "Staţ ii de 
reinciircare pentru vehicuk electrice pe drumurile judelene din jude ţ ul Ialomita". 

Documentele transmise vor fi numerotate si opisate. Oferta trebuie sa fie datat ă , semnată  ş i 
parafat ă . 

Oferta ş i doeumentele care insolese oferta, vor fi inso ţ ite de Scrisoarea de inaintare 
(Fomiularul 1) completat ă  ş i semnată  de reprezentantul legal al operatorului economic. 

Caietul de sarcini ş i formularele ofertei sunt ata ş ate prezentului anunt ş i pot fi desc ă rcate de 
pe site-ul http://cjialomita.ro/informatii-utile/anunturi/  
Persoan ă  de contact: Mariana Mă dularu— teL 0243.230.200, int. 231. 

- Ofertele depuse vor fi verificate din pullet de vedere al coresponden ţ ei cu cerin ţ ele 
caietului de sarcini ş i declarate ADMISIBILE sau NECONFORME. 

- Ofertele care nu corespund eerintelor din caietul de sarcini vor fi declarate 
NECONFORME. 

- Dup ă  aplicarea criteriului de atribuire pretul eel mai sctizut  ofertelor deelarate admisibile, 
se va intocmi un clasament pe baza c ă ruia se va desemna oferta ca ş tigă toare. 

- La prezenta achizi ţ ie directă  NU SE ADMIT CONTESTATH. 
- in cazul 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 c ăş tigă toare oferta elasat ă  
pe locul 2, in condi ţ iile In care aceasta este declarat ă  admisibilă . 

- Comunicarea dintre operatorii economic! care isi depun ofertele ş i autoritatea  
contractant ă  se va realiza prin email, fiecare operator economic indicând o adres ă  de 
email validă . 

Informaţ ii suplimentare: 
Achizi ţ ia se va finaliza prin intermediul catalogului electronic. Ofertantul declarat admis 
va incarcă  in SICAP oferta de pre ţ , in termen de 2 zile de la comunicarea din partea 
autorităţ ii contractante. Pentru identificare, oferta de pre ţ  se va publica in catalogul 
electronic sub denumirea: "Servicii de consultan ţ iVasisten0 pen tru intocmirea 
depunerea cererii de finanţare ş i a documental-lei aferente, precum yi prestdri servici ă  de 
elaborare a documentaţ iei tehnico-economice faza studiu de fezabilitate, pentru obiectivul 
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de investirii cu titlul: "Stapi de reincarcare  pen  tru vehicule electrice pe drumurile 
'udeteneletullalom 

Director Executiv DAP, 
Gheorghe PROCA 

Cons ilier achizitii publice, 
Mariana MĂ DULARU 
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