
 

AUTORITATEA CONTRACTANTA 
JUDEŢUL VASLUI 
Adresa: Consiliul judetean Vaslui            Nr. 19283 din 23.12.2021 
Vaslui, Str. Ştefan cel Mare nr. 79, jud. Vaslui 
Codul postal: 730168 
Telefon: 0235 361089; Fax 0235 361090 
E-mail : licitatie@cjvs.eu 
 
 
 
 

INVITATIE DE PARTICIPARE 
 

 
             Având în vedere prevederile Procedurii de lucru - Achiziții publice PO-CJVS-07-01, 
Autoritatea contractantă – Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea 
contractului de achiziție publica având ca obiect: Servicii de consultanță pentru fundamentarea și 
elaborarea cererii de finanțare din cadrul apelului CP 16 POCA 2014 – 2020 
 
Cod CPV :  79421200-3; 72220000-3 
 
 
 
1. Obiectul contractului: Servicii de consultanță pentru fundamentarea și elaborarea cererii de 
finanțare din cadrul apelului CP 16 POCA 2014 – 2020   
 
2. Descrierea achiziției: Obiectivul general constă în simplificarea procedurilor administrative și 
reducerea birocrației pentru cetățeni în relațiile/raporturile posibile a fi derulate prin Consiliul 
Județean Vaslui. 
 
3. Durata contractului: 8 luni de la data emiterii ordinului de începere. 
 
4. Valoarea estimata: 107.000,00  lei fara TVA.  
 
5. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: PREŢUL CEL MAI SCAZUT. 
 
6. Conditii participare: 
   

 Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in 
conditiile legii din tara de rezidenta, respectiv, sa detina documente din care sa reiasa ca 
operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a 
constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac 
obiectul contractului. Operatorii economici trebuie sa aiba obiect de activitate corespunzator 
exercitarii activitatii profesionale pentru indeplinirea contractului. 
  
Pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței se vor depune: 
 -Certificat constatator emis de ONRC sau echivalent. 
 
 7. Propunere tehnică: va cuprinde o descriere a serviciilor ce urmează a fi prestate conform 
Caietului de sarcini. 



Se vor depune: 
- Propunerea tehnica, care trebuie sa reflecte explicit asumarea de către ofertant a tuturor

cerințelor /obligațiilor prevăzute în Caietul de sarcini. 
- Declaratie de acceptare a conditiilor contractuale.

8. Propunerea financiară:
Se vor depune: Formularul de oferta si Centralizatorul de preturi in care vor apărea 

defalcate preturile pentru fiecare tip de serviciu ce urmează a fi prestat, așa cum acestea au fost 
descrise in Caietul de sarcini. 

Pretul ofertei va fi exprimat in lei fara TVA. TVA se va evidentia separat. 

9. Alte documente care se vor depune:
- Scrisoare de înaintare;
- Imputernicire.

10. Conditii de plata: Plata se va face în lei, pe bază de factură, cu ordin de plată, după prestarea,
predarea livrabilelor și recepția serviciilor, în conformitate cu propunerea financiară în 3 tranșe
corespunzătoare livrării și recepției serviciilor aferente elaborării documentației, astfel:

Tranșa I – 50 % din valoarea contractului după transmiterea și recepția serviciilor de 
realizarea a analizei diagnostic a nivelului informatizare/digitalizare  

Tranșa II – 30 % din valoarea contractului după livrarea informațiilor documentate și 
depunerea cererii de finanțare 

Tranșa III – 20 % din valoarea contractului după emiterea deciziei de finanțare. Dacă 
proiectul va fi respins din vina exclusivă a prestatorului atunci această plată nu se va mai efectua. 

Toate documentele/livrabilele elaborate de Prestator vor fi predate pe bază de proces 
verbal de predare-primire. 

Pentru serviciile prestate, plățile datorate de achizitor prestatorului sunt cele  declarate în 
propunerea financiară. 

Toate rapoartele, datele, materialele produse de prestator în cadrul acestui contract vor 
constitui proprietatatea Beneficiarului contractului. 

11. Adresa la care se depune oferta: CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI, strada Ştefan cel Mare, nr. 79, 
Registratură – parter, cod poştal: 730168, judetul Vaslui. Ofertele se pot depune in termenul 
stabilit si la adresa de e-mail: licitatie@cjvs.eu, in  acest caz, ofertantii au obligatia de a transmite si 
originalul prin curier/posta.

12. Termenul limita pentru depunerea ofertei:  data __29.12.2021___ ora 10.00 

Nota: - Procedura operationala – Achizitii publice directe PO-CJVS-07-01, este publicata pe site-ul 
www.cjvs.eu,  - Achizitii, Achizitii publice directe C.J. Vaslui. 

-Operatorii economici interesati pot solicita clarificari la adresa de e-mail:licitatie@cjvs.eu



 

 
 
 
Alăturat atasam documentatia de atribuire compusa din: 
- caietul de sarcini 
- clauze contractuale 
- formulare  
 

Cu stimă,  
 

PRESEDINTE, 
al Consiliului Judetean Vaslui 

Dumitru BUZATU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numele si prenumele Functia Data Semnatura 
Verificat-Botezatu Bogdan Radu Sef serviciu - SAPCSS    
Intocmit – 1ex- Marin Diana Consilier achizitii SAPCSS    

 


