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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:
“Servicii de revizie, autorizare, întreţinere şi reparaţii la unele centrale termice a�ate în proprietatea Judeţului Sălaj''

Data limita depunere oferta:
30.08.2021 10:00

Tip anunt:
Cumparari

directe

Tip
contract:
Servicii

Cod si denumire CPV:
45259300-0 - Reparare si intretinere a centralelor termice

(Rev.2)

Valoare
estimata:
16.800,00 

RON

Caiet de sarcini:
Documentatie

atribuire.pdf

Descriere contract:
“Servicii de revizie, autorizare, întreţinere şi reparaţii la unele centrale termice a�ate în proprietatea Judeţului Sălaj'' Invitația de participare ,Caietul
de sarcini si formularele se regăsesc atașate prezentului anunț publicitar. Invitatia de participare si anultul publicitar se regasesc postate si pe site-
ul Consiliului Judetean Salaj www.cjsj.ro la secțiunea: Informații piblice- Achiziții publice-Achiziții directe. Valoarea totală estimată pentru serviciile
prestate este de 16800 lei fără TVA.

Conditii referitoare la contract:
Se va incheia contract de prestari servicii. Contractul se va încheia pe o perioadă de 1 an cu posibilitate de prelungire cu acordul părților, iar draftu
l de contract se regăsește atasat prezentei adrese. Cazanele pentru care se achiziţionează serviciile de revizie funcţionează numai pentru asigurar
ea încălzirii, astfel că prestarea serviciilor se va efectua numai in perioada de iarna. (în perioada 15 octombrie – 15 aprilie).

Conditii de participare:
Oferta de preţ va � încărcată în catalogul electronic SEAP având titlul: Achizitie anunţ nr._________________,, conform speci�cațiilor din caietul de sar
cini, precum și transmise la adresa de e-mail achizitiicjs11@gmail.com (pentru a putea veri�ca toate ofertele depuse pentru acest anunț) până la d
ata de 30.08.2021, ora 10:00 . În secțiunea “Descriere” se vor detalia: - serviciile care vor � prestate, respectând întocmai cerinţele caietului de sarci
ni; - se va prezenta preţ distinct pentru service lunar, autorizare, veri�care afererentă poziţiilor din anexa nr.2 la caietul de sarcini. Operatorii econ
omici care depun ofertă de preţ pe catalogul electronic din SEAP pentru această achiziţie trebuie să depună la adresa de e-mail achizitiicjs11@gma
il.com până la data de 30.08.2021 , ora 10:00, următoarele documente: 1. Autorizaţie eliberată de către ISCIR pentru tipurile de cazane prezentate
şi combustibili utilizaţi, respectiv PT A1, PT C 11 şi PT C 7 eliberate de către ISCIR și EDIB eliberată de ANRDE. 2. Declaraţie pe propria răspundere c
are să dovedească faptul că la elaborarea ofertei s-a ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă în domeniile mediului, social şi al rel
aţiilor de muncă si că acestea vor � respectate pe parcursul îndeplinirii contractului. Instituțiile competente de la care operatorii economici pot obţ
ine informaţiile detaliate privind obligaţiile relevante din domeniile mediului, social și al relaţiilor de muncă sunt Ministerul Mediului și Ministerul
Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice. (Formular 12 J) . 3. Oferta de preţ detaliata conform tabelului din invitatie.

Criterii de atribuire:
Se va veri�ca catalogul electronic SEAP şi se va selecta oferta cu preţul cel mai scăzut dintre ofertele depuse până la data de 30.08.2021, ora 10:00
.

Informatii suplimentare:
Orice solicitare de clari�cări va � transmisă Autorității Contractante la adresa e-mail achizitiicjs11@gmail.com / Registratura instituției noastre Con
siliul 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 clari�cări, precum şi decizia de atribuire/anulare a achiziţiei prin p
ublicare pe site-ul Consiliului Județean Sălaj, respectiv www.cjsj.ro, la secțiunea aferentă achiziției directe având ca obiect: “Servicii de revizie, autor
izare, întreţinere şi reparaţii la unele centrale termice a�ate în proprietatea Județului Sălaj''
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