
1 

 

                        

  

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE                                                Nr. 15705 din 06.09.2022  

 

                                         INVITAŢIE DE PARTICIPARE 

  

   

Având în vedere demararea procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică de servicii 

având ca obiect “Achizitia serviciului de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu 

sunt destinate consumului uman,  provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de pe raza 

judeţului Sălaj”, 

 

vă rugăm să ne prezentaţi oferta  de preţ _______ lei fără TVA/kg subprodus origine animală, 

transportat si neutralizat , în conformitate cu specificaţiile din caietul de sarcini  publicat în SEAP. 

 

 

Ofertele de preţ vor fi încărcate în catalogul electronic SEAP având titlul “Achiziție anunț nr. 

ADV1313163”, conform specificațiilor din caietul de sarcini, precum și transmise la adresa de e-mail 

achizitiicjs11@gmail.com  (pentru a putea verifica toate ofertele depuse pentru acest anunț), până la 

data de 19.09.2022 ora 1000. 

 

Se va verifica catalogul electronic SEAP şi se va selecta oferta cu preţul cel mai scăzut dintre 

ofertele declarate admisibile și depuse în SEAP până la data de  19.09.2022 ora 1000. 

   

 În secţiunea ”Descriere” se vor menționa serviciile prestate conform cerinţelor din Caietul de 

sarcini și se va prezenta defalcarea prețului lei fără TVA/ kg subprodus origine animală, transportat 

si neutralizat , astfel; 

 

         - ___________ lei /kg fără TVA,   pentru transport,     

          

    - __________ lei/kg fără TVA,  pentru neutralizare/incinerare,   

 

        Cod de clasificare CPV: CPV :98371120-1 Servicii de incinerare (Rev.2) 

 Se va încheia contract de servicii conform draftului de contract anexat prezentei invitații. 

 Valoarea estimată a contractului de achiziţie publică pentru anul 2022 este de 37.008,40 lei  fără 

TVA. 

Durata contractului  este de la data semnarii  pana la data de 31.12.2022. 

 

Plata serviciilor prestate în baza contractului de servicii va fi efectuată în termen de 30 de zile 

calendaristice de la data primirii facturii însoţite de procesul verbal de predare-primire. 
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Operatorii economici care depun oferta de preţ pe catalogul electronic din SEAP pentru această 

achiziţie trebuie să depună următoarele documente la urmatoarea adresă de e-mail: 

achizitiicjs11@gmail.com: 

 

1. Autorizatia sanitara veterinara si autorizatie de mediu pentru o unitate de neutralizare prin 

procesare/incinerare SNCU; 

2. Autorizatie sanitara veterinara pentru mijloacele de transport SNCU 

 

3. Propunerea financiară  (Formular 10 B). 

Documentele se vor prezenta la adresa de e-mail achiziţiicjs11@gmail.com până la data de 

19.09.2022 ora 1000, precum și dovada încărcarii ofertei în catalogul electronic SEAP (Print Screen). 

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.  

 

Autoritatea Contractantă va evalua toate documentele transmise prin e-mail și va iniția achiziția 

directă în SEAP, aplicând criteriul de atribuire, ”prețul cel mai scăzut” cu operatoul economic care a 

depus  oferta admisibilă  în SEAP până la data de 19.09.2022 ora 1000. 

 

Orice solicitare de clarificări va fi transmisă Autorității Contractante la adresa e-mail 

achizitiicjs11@gmail.com / Registratura instituției noastre Consiliul Județean Sălaj, Zalău, Piața 

1 Decembrie 1918, nr. 11, cu mențiunea În atenția Serviciului Achiziții Publice Parteneriat Public-

Privat și Urmărirea Contractelor, iar Autoritatea Contractantă va posta răspunsurile la solicitările de 

clarificări, precum şi decizia de atribuire/anulare a achiziţiei prin publicare pe site-ul Consiliului 

Județean Sălaj, respectiv www.cjsj.ro, la secțiunea aferentă achiziției directe având ca obiect  

“Achizitia serviciului de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate 

consumului uman,  provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de pe raza judeţului 

Sălaj”, 

 

 

                                           Cu considerație, 

 

 

                         PREŞEDINTE, 

DINU IANCU-SĂLĂJANU 

 

 

 

 

             Şef Serviciu, 

         Vultur Maria                                                                                 Consilier achiziții publice, 

                                                                                                                       Blăjan Cosmina Maria                                                                                                       
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