AUTORITATEA CONTRACTANTA

JUDEŢUL VASLUI

Adresa: Consiliuljudetean Vaslui
Vaslui, Str. Ştefan cel Mare nr. 79, jud. Vaslui
Telefon: 0235 361089; Fax 0235 361091
licitatie@cjvs.eu

Nr.

$3:t.. din .. P./...�? ...2022

INVITATIE DE PARTICIPARE

Avand in vedere prevederile Procedurii operationale - Achizitii publice directe PO-CNS-07-01, Autoritatea
contractanta - Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie
publica avand ca obiect: Servicii de proiectare si lucrari pentru obiectivul de investitii: Asigurarea utilitatilor
la obiectivul de investitii Proiect pilot - Sala de sport scolara, din Municipiul Vaslui, str. Filaturii nr. 9,
judetul Vaslui
Cod CPV: 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice
71322200-3 Servicii de proiectare a conductelor
45231100-6 Lucrări generale de construcţii de conducte
45231221-0 Lucrări de construcţii de conducte de alimentare cu gaz
I .Obiectul contractului: Servicii de proiectare si lucrari pentru obiectivul de investitii: Asigurarea utilitatilor
la obiectivul de investitii Proiect pilot - Sala de sport scolara, din Municipiul Vaslui, str. Filaturii nr. 9,
judetul Vaslui
2. Sursa de finantare a contractului care urmează sa fie atribuit: buget local.
3. Valoarea estimata: 4.100,00 lei fara TVA.
4. Pretul ofertei va fi exprimat in lei fara TVA. TVA se va evidentia separat. Pretul ofertei este ferm in lei.
5. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului: PREŢUL CEL MAI SCAZUT, care se aplica ofertelor
care respecta toate cerintele impuse prin invitatia de participare si caietul de sarcini.
6. Oferta va contine:
- Propunerea Tehnica trebuie sa se refere la întreg obiectul contractului.
- Formularul de oferta.
7. Conditii participare:
a) Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din
tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de
anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul
contractului.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea cerintei:
- certificat constatator emis de ONRC, alte documente, dupa caz.
8. Alte documente: - Scrisoare de înaintare.
- Imputernicire.
9. Condiţii de plată: Plata se va face in lei, pe baza de facturi, cu ordin de plata, dupa prestarea si receptia
serviciilor/lucrarilor, in conformitate cu propunerea financiara, numai in cont deschis la Trezoreria Statului. Nu se
vor face plati partiale.
1O. 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 si la adresa de e-mail:
licitatie@cjvs.eu
eJ2.
11. Termenul limita pentru depunerea ofertei: data O;l. 0.2 . .2. OZ..2.. ora�
Nota: Procedura operationala - Achizitii publice directe PO-CNS-07-01 este publicata pe site-ul www.cjvs.eu Achizitii Publice.
Alăturat se publica si urmatoarele documente:
- caietul de sarcini
- clauze contractuale
- formulare

Numele si prenumele
Verificat- Cazacu Elena-Simona
Intocrnit- l ex- Sacaliuc Vlad

Functia
Sef serviciu
Consilier achizitii

