
DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA 

Denumire o�ciala: JUDETUL SALAJ   CIF: 4494764  

Adresa: Strada 1 Decembrie 1918, Nr. 12   Tara: Romania

Tel:  +40 0260614120    Fax:  +40 0260661097    E-mail:  licitatiesj@cjsj.ro    Punct(e) de contact:
Maria Vultur    In atentia: :  Maria Vultur   

ANUNT 

Denumire contract:
„ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU AMENAJARE COMPLEX ARHEOLOGIC POROLISSUM
MOIGRAD”

Data limita depunere oferta:
22.06.2020 10:00

Tip anunt:
Cumparari

directe

Tip
contract:
Servicii

Cod si denumire CPV:
71400000-2 - Servicii de urbanism si

de arhitectura peisagistica (Rev.2)

Valoare
estimata:
99.579,83 

RON

Caiet de
sarcini:
Documentatie

atribuire.pdf

Descriere contract:
„ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU AMENAJARE COMPLEX ARHEOLOGIC POROLISSUM
MOIGRAD” Invitatia de participare, Clauzele contractuale, Formularele, Caietul de sarcini și Cert�catul
de Urbanism se regasesc atasate prezentului anunt publicitar. Invitatia de participare, Formularele, I
nventarul de coordonate, Conturul si Planul de situatie se regasesc pe site-ul Consiliului Judetean Sal
aj, la secțiunea:Informatii puiblice-Achizitii publice-Achizitii directe. Valoarea estimată a contractului d
e achiziţie publică este de 99.579,83 lei fără TVA.

Conditii referitoare la contract:
Se va încheia contract de servicii conform draftului de contract anexat prezentului anunt publicitar.Pl
ata serviciilor prestate în baza contractului de servicii va � efectuată după cum urmează: - Pentru Eta
pa I - Elaborarea studiilor de fundamentare, Participarea la dezbaterile publice, Elaborarea formei pr
eliminare a documentaţiei PUZ, Obţinerea avizului de oportunitate în urma şedinţei CTATU de la nive
lul Consiliului Judeţean Sălaj, în cuantum de 50% din valoarea contractului, va � plătită în 30 de zile d
e la primirea facturii de către Autoritatea Contractantă, însoţită de procesul verbal de recepţie a aces
tei etape. - Pentru Etapa II – Introducerea în documentaţie a observaţiilor exprimate în CTATU, Întoc
mirea documentaţiilor şi obţinerea avizelor/acordurilor solicitate prin certi�catul de urbanism şi aviz
ul de oportunitate, Participarea la dezbaterile publice, Redactarea �nală a documentaţiei de urbanis
m, cu introducerea tuturor observaţiilor din avize/acorduri, Obţinerea avizului Arhitectului şef al jude
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ţului în urma şedinţei CTATU, în cuantum de 50% din valoarea contractului, va � plătită în 30 de zile d
e la primirea facturii de către Autoritatea Contractantă, însoţită de procesul verbal de recepţie a aces
tei etape. Termenul maxim de realizare a documentaţiei este de 8 luni de la semnarea contractului, t
ermen care va include și obţinerea tuturor avizelor, introducerea în documentaţia �nală a eventualel
or solicitări de modi�cări şi completări impuse de avizatori și obținerea avizului Arhitectului Șef al Jud
ețului în urma ședinței CTATU, necesar aprobării PUZ-ului prin hotărâri ale Consiliilor Locale Mirșid și
Creaca, defalcat în urmatoarele etape, astfel: - Etapa I – 3 luni de la data semnarii contractului; - Etap
a II – 4 luni de la data procesului verbal de recepţie al fazei I .

Conditii de participare:
Ofertele de preţ vor � încărcate în catalogul electronic SEAP având titlul “Achiziție anunț nr.__________
______”, conform speci�cațiilor din caietul de sarcini, precum și transmise la adresa de e-mail achizitii
cjs9@gmail.com (pentru a putea veri�ca toate ofertele depuse pentru acest anunț), până la data de 2
2.06.2020 ora 10:00.In secţiunea ”Descriere” se vor detalia caracteristicile serviciilor prestate confor
m cerinţelor din Caietul de sarcini şi persoana/persoanele nominalizate în prestarea acestor servicii.
Operatorii economici care depun oferta de preţ pe catalogul electronic din SEAP pentru această achi
ziţie trebuie sa depună urmatoarele documente la urmatoarea adresă de e-mail: achizitiicjs9@gmail.
com:(Formular 12A),(Formular 12B),certi�catul ONRC,(Formular 12 J), Conform invitatie de participar
e. Propunere tehnică va � elaborată în conformitate cu cerințele din Caietul de sarcini.Operatorii eco
nomici au obligaţia de a nominaliza specialiştii de care dispune în conformitate cu cerinţele din caiet
ul de sarcini (Formular B1) Pentru aceştia se vor prezenta următoarele documente: - certi�catul RUR
de atestare a dreptului de semnătură, cel puțin pentru categoria Dz0 (conform Hotărârii nr. 101/201
0 a Consiliului Superior al Registrului Urbaniștilor din România); - certi�catul de atestare de la Ministe
rul Culturii pentru specializările A și D și domeniile 2 și 3 (conform Ordinului nr. 2495 din 26 august 2
010 emis de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național) Aceste condiţii pot � indeplinite de una sau
doua persoane. Documentele se vor prezenta la adresa de e-mail achiziţiicjs9@gmail.com până la da
ta de 22.06.2020, ora 10:00. În cazul netransmiterii documentelor solicitate mai sus prin adresa de e-
mail, în termenul stabilit, Autoritatea Contractantă nu va lua în considerare oferta de preț depusă în
SEAP.

Criterii de atribuire:
Autoritatea Contractantă va evalua toate documentele transmise şi va iniţia achiziţia directă în SEAP
aplicand criteriul de atribuire ”preţul cel mai scăzut” pentru ofertele declarate admisibile și depuse în
SEAP până la data de 22.06.2020, ora 10:00.

Informatii suplimentare:
Orice solicitare de clari�cări va � transmisă Autorității Contractante la adresa e-mail achizitiicjs9@gm
ail.com / Registratura instituției noastre Consiliul Județean Sălaj, Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, nr.1
2, cu mențiunea În atenția Serviciului Achiziții Publice Parteneriat Public-Privat și Urmărirea Contract
elor, iar Autoritatea Contractantă va posta răspunsurile la solicitările de clari�cări, precum şi decizia
de atribuire/anulare a achiziţiei prin publicare pe site-ul Consiliului Județean Sălaj, respectiv www.cjs
j.ro, la secțiunea aferentă achiziției directe având ca obiect: „ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL P
ENTRU AMENAJARE COMPLEX ARHEOLOGIC POROLISSUM MOIGRAD”

LISTA VERSIUNI ANUNT PUBLICITAR 
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