Instrument de finanțare: Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021, programul „JUSTIȚIE”
Operator de Program: Ministerul Justiției

INVITAȚIE
Referitor la: Licitația deschisă ce are ca obiect încheierea unui contract de prestări
servicii pentru elaborarea unui studiu (cu 3 componente) a cauzelor recidivei în România,
a unui document de politici publice și a unui plan de acțiune pentru prevenirea recidivei
în România

Prin prezenta, vă facem cunoscut faptul că Ministerul Justiției cu sediul în București str.
Apolodor nr.17, sector 5, tel./fax. nr.037204.1115/1114, în calitate de autoritate contractantă,
organizează o procedură de atribuire având ca obiect încheierea unui contract de prestări
servicii pentru elaborarea unui studiu (cu 3 componente) a cauzelor recidivei în România, a
unui document de politici publice și a unui plan de acțiune pentru prevenirea recidivei în
România, conform specificațiilor tehnice din anunțul de participare nr. CN1047343 (https://elicitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100156309), publicat în SEAP la data de
19.09.2022.
Procedura de atribuire se desfășoară în cadrul Proiectului SECURE – „O comunitate sigură,
educată şi angajată în mod responsabil”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 20142021.
Proiectul:
Valoarea totală estimată fără TVA: 397.815,29 lei;
COD CPV: 79311100-8 Servicii de elaborare de studii;
Termenul-limită pentru depunerea ofertelor în SEAP: 24.10.2022;
Limba de redactare a ofertei: limba română.
Criteriul de atribuire: „cel mai bun raport calitate preț”, cu respectarea specificațiilor tehnice
din Documentația de atribuire.
Mențiuni:
Procedura de atribuire se desfășoară online, în SEAP, iar ofertele vor fi încărcate până la datalimită de depunere a ofertelor, respectiv 24.10.2022.
Potențialii operatori economici vor avea în vedere, la întocmirea ofertelor, respectarea
specificațiilor tehnice din documentația de atribuire, precum și încadrarea în valoarea estimată
de autoritatea contractantă.
Eventualele solicitări de clarificări cu privire la documentația de atribuire, vor fi încărcate în
SEAP cu 20 de zile înainte de termenul-limită pentru depunerea ofertelor.
Toate documentele încărcate în SEAP vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la telefon 037.204.1115 sau pe e-mail
achizitiipublice@just.ro , Compartimentul Achiziții Publice.
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