ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
Municipiul Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu nr. 48
tel.0238/414.112, 0238/713.010, fax 0238/725.507
e-mail: cjbuzau@cjbuzau.ro

Nr. _____ din _____________

Către:

______________________________________

Referintă: Invitaţie de participare pentru achiziţia publică
de servicii

Prin prezenta, Consiliul Judeţean Buzău invita ofertantii, al caror obiect de activitate
corespunde cerintelor documentatiei de atribuire, sa depuna oferta, in vederea
atribuirii contractului de prestare de: Servicii de administrare a imobilului în care
funcționează Consiliul Județean Buzău.
COD-uri CPV:

98341120-2 Servicii de portar,
98341130-5 Servicii de administrare de imobile,
98341140-8 Servicii de îngrijitor de imobile,
90919200-4 Servicii de curăţare a birourilor.

Caracteristicile generale ale serviciilor mentionate: Servicii de administrare a
imobilului în care funcționează Consiliul Județean Buzău.
1.Denumirea autorităţii contractante: CONSILIUL JUDETEAN BUZĂU
2.Cod fiscal: 3662495
3.Adresa: Municipiul Buzău, Bd. N Bălcescu, nr. 48, Judeţul Buzău, cod 120065
4. Telefon: 0238/414112, 0238/713010
5. Fax: 0238/725507
6. Email: achizitii@cjbuzau.ro
7. Pagina de Internet: www.cjbuzau.ro
8. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de servicii: procedura conform
normelor procedurale interne de achizitie a serviciilor din Anexa IIB la O.U.G.
nr. 34/2006 actualizată
9. Sursa de finantare a contractului: Bugetul propriu al judeţului Buzău
Cont virament: RO70TREZ16624510220XXXXX deschis la Trezoreria Buzău.
10. Tipul contractului de servicii pentru care sunt solicitate oferte: Contract de
servicii pentru achiziţie de servicii de administrare imobil.
11. Locul de prestare a serviciilor: sediul Consiliul judeţean.
12. Ofertantii pot depune oferta doar pentru intreaga gama de servicii solicitate.
13. Durata de valabilitate a contractului: pe tot parcursul anului 2014, cu posibilitatea
prelungirii pentru primele 4 luni din anul 2015.
14. Informatii si clarificari:

a) compartimentul de la care se poate obtine un exemplar din documentatie: Biroul
Achizitii Publice şi Investiţii, 0238/713010, fax: 0238/725507.
Persoana de contact: dl. Cătălin Botezatu.
Delegatul din partea societăţii interesate va prezenta un mandat (împuternicire) în
acest sens şi copie după actul de identitate.
b) Documentaţia de atribuire poate fi descarcată de pe pagina de Internet proprie a
Consiliului judeţean www.cjbuzau.ro;
c) Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 23.12.2013, ora 12:00
15. Data limita de depunere a ofertelor: 30.12.2012, ora 09:00.
16. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura Consiliului Judeţean Buzău,
Municipiul Buzău, Bd. N Bălcescu, nr. 48, Judeţul Buzău, cod 120065.
17. Limba de redactare a ofertei: română.
18. Persoanele care pot asista la deschiderea ofertelor: reprezentanţi împuterniciţi ai
ofertanţilor.
19. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 30.12.2013, ora 10:00, la sediul
Consiliului Judeţean Buzău, Municipiul Buzău, Bd. N Bălcescu, nr. 48, Judeţul
Buzău, cod 120065.
20. Garanţiile ce trebuie furnizate de către ofertanţi: nu este cazul - nesolicitat.
21. Modalităţile principale de finanţare şi de plata şi/sau referirile la prevederile care
le reglementează: Contractul este finanţat din bugetul propriu al judeţului Buzău,
plata urmând a se efectua în cel mult 30 zile de la emiterea facturii.
22. Forma juridică în care trebuie sa se legalizeze asocierea grupului de operatori
economici cărora li s-a atribuit contractul de servicii: Asociaţie legalizată.
23. Criteriile de calificare pe care trebuie sa le îndeplinească ofertanţii: potrivit
documentatiei de atribuire (anexată prezentei):
documente care dovedesc situaţia personală a ofertantului,
documente care dovedesc capacitatea de exercitare a activităţii profesionale,
documente care dovedesc capacitatea tehnica si capacitatea economica,
24. Documentele ce urmează a fi prezentate de ofertanţi: propunerea tehnica si
propunerea financiara
25. Menţionarea prevederilor legale, reglementărilor sau dispoziţiilor administrative, în
cazurile în care prestarea serviciilor este rezervată unei anumite categorii
profesionale: nu este cazul.
26. Termenul de valabilitate a ofertei: 60 zile de la data deschiderii ofertelor.
27. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: pretul cel mai
scazut.
28. Valoare estimată: 580.000 lei exclusiv TVA
29. Nu se accepta actualizarea pretului contractului. Pretul din oferta rămâne ferm
in RON.
30. Nu se accepta oferte alternative.
31. Ofertantii au obligatia de a numerota si semna fiecare pagina a ofertei, precum si
de a anexa un opis al documentelor prezentate.
32. Instrucţiuni privind modul de elaborare si prezentare a propunerii tehnice: conform
modelului din Formularul C1.

33. Instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a propunerii financiare:
conform modelului din Formularul 3.
34. Data pentru care se determină echivalenţa RON/euro: conform cursului BNR:
data de 24.12.2013.
35. Contestaţiile se transmit: la CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A
CONTESTATIILOR - sediul în Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Bucureşti, Cod
Postal 030084.

Cu consideraţie

Nume/prenume: Marian Cristinel BÎGIU
Functia:

Preşedinte

Semnătura:
Ştampila:
Contrasemnează
Secretarul județului Buzău
Laurențiu Mihai GAVRILĂ

