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INVITAŢIE DE PARTICIPARE 

 

 1. Autoritatea contractantă: ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ 

“DOBROGEA” , cu sediul în Constanţa, Bulevardul Tomis, nr. 51, cabinet Presedinte; cod fiscal 

:26470391; telefon:+40.241.488.434; e-mail: achizitii@adidobrogea.ro; web: 

www.adidobrogea.ro  

2. Tip achiziție: achiziție directă  

3. Tip contract: servicii  

4. Sursa de finanțare: bugetul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Dobrogea” 

5. Valoare estimată: 99.000,00 lei fără TVA  

6. Denumire achiziție: Servicii de asistență de specialitate prin cooptarea a 3 experți externi în 

cadrul Comisiei de coordonare și supervizare a ADI “Dobrogea”. 

 7. Cod CPV: 71800000-6  Servicii de consultanta pentru alimentarea cu apa si servicii de 

consultanta in materie de deseuri (Rev.2);  

8. Obiectul achiziției: achiziția constă în încheierea unui contract pentru prestarea unor servicii de 

asistență de specialitate prin cooptarea a 3 experți externi în cadrul comisiei de coordonare și 

supervizare a ADI “Dobrogea”. Experții externi cooptați vor participa la ședințele comisiei de 

coordonare și supervizare  în cadrul cărora se vor întocmi studiul de fundamentare a deciziei de 

concesionare și documentația de atribuire pentru delegarea serviciului de salubrizare pentru 

activitățile de colectare și transport al deșeurilor municipale. 

9. Condiţii de participare pentru ofertanți: Ofertanții vor face dovada existenței personalului 

adecvat îndeplinirii cerințelor prevăzute în caietul de sarcini. Pot participa toți operatorii 

economici, indiferent dacă dețin sau nu cont în SICAP. Ofertanții trebuie să prezinte declarația 

privind neîncadrarea în prevederile art.60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice 

(evitarea conflictului de interese), conform model Formular 3 și declarația privind respectarea 

condițiilor de mediu, social și cu privire la relațiile de muncă, conform model Formular 4. 

Ofertantului câștigător i se va solicita, până la încheierea contractului, certificatul constatator emis 

de ONRC (actualizat), din care să rezulte că are înscris obiectul de activitate: 7022- Activități de 

consultanță pentru afaceri și management. 

10. Informații privind clarificări: se pot solicita informaţii şi clarificări, cu cel puțin 2 zile 

lucrătoare înainte de data limită de depunere a ofertelor, la Compartimentul Achiziţii, din cadrul 

http://www.adidobrogea.ro/


ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ 

         „DOBROGEA” 
          B-dul Tomis, Nr. 51, Constanţa, Tel./ Fax: 0241 488434 

        Mail: contact@adidobrogea.ro; C.I.F. 26470391 
 

 

Asociației de Dezvoltare Intecomunitară “Dobrogea”,  la adresa de e-mail: 

achizitii@adidobrogea.ro  

11. Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut.  

12. Informații privind modul de elaborare a ofertei: Oferta va fi însoţită de Scrisoarea de înaintare 

conform Formular 1 .Eventualele amendamente la clauzele contractuale se pot formula sub forma 

unei solicitări de clarificări, cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de data limită de depunere a 

ofertelor, pentru a putea fi aduse la cunoștința tuturor operatorilor economici interesați. Oferta va 

conţine propunerea tehnică şi propunerea financiară. Propunerea tehnică se va elabora astfel încât 

să rezulte îndeplinirea și asumarea în totalitate cerinţelor minime prevăzute în caietul de sarcini 

anexat prezentei invitații. Prestatorul trebuie să se asigure că experții propuși sunt disponibili pe 

întreaga perioadă de îndeplinire a obligațiilor contractuale (va prezenta declarațiile de 

disponibilitate ale fiecărui expert). Propunerea financiară va conţine Formularul de ofertă conform 

Formular 2. Preţul ofertei se va exprima în lei fără TVA.  

 13. Condiții contractuale: durata contractului este până la aprobarea documentației de către 

membri în cadrul Adunării Generale a Asociației, dar nu mai târziu de 31.12.2020. 

14. Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile de la data limită de depunere a ofertelor.  

15. Termenul limită și locul de transmitere a ofertelor: 27.02.2020, ora 14:00. Ofertele se transmit 

pe adresa de e-mail: achizitii@adidobrogea.ro.  

16. Alte informaţii: Ofertele depuse după termenul limită se consideră întârziate şi vor fi respinse. 

În cazul în care ofertantul selectat nu îndeplinește condițiile de participare sau nu prestează 

serviciile care fac obiectul achiziției, va fi selectat/ contactat ofertantul situat pe următorul loc, în 

baza criteriului de atribuire. Autoritatea contractantă realizează achiziția în temeiul art.43 din H.G. 

nr.395/2016 - actualizată.  


