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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 elaborare a testului investitorului privat prudent în economia de piață, în vederea fundamentării majorării ca
pitalului social la S.C PAZĂ OBIECTIVE ȘI INTERVENȚIE S.R.L.

Data limita depunere oferta:
23.06.2022 10:00

Tip anunt:

Cumparari
directe

Tip
contract:

Servicii

Cod si denumire CPV:

79212110-7 - Servicii de evaluare a
guvernantei corporative (Rev.2)

Valoare
estimata:

40.000,00 
RON

Caiet de sarcini:

documentatie de

atribuire.pdf

Descriere contract:

Servicii de elaborare a testului investitorului privat prudent în economia de piață, în vederea fundamentării majorării ca
pitalului social la S.C PAZĂ OBIECTIVE ȘI INTERVENȚIE S.R.L. Invitatie de participare, caietul de sarcini, clauzele contractu
ale si formularele se regasesc atasate prezentului anunt publicitar. Invitatia de participare si formularele se regasesc ata
sate si pe siteul Consiliului Judetean Salaj, la sectiunea: Informatii publice- Achizitii publice- Achizitii directe. Valoarea tota
lă estimată a achiziției este de 40.000 lei fără TVA.

Conditii referitoare la contract:

Se va încheia un contract de prestări servicii conform draftului de contract anexat prezentei. Durata contractului va � d
e la semnarea acestuia până la asumarea testului prin Hotărâre a Consiliului Județean Sălaj. Durata de elaborare a testul
ui investitorului privat prudent în economia de piață, în vederea fundamentării majorării capitalului social la S.C PAZĂ O
BIECTIVE ȘI INTERVENȚIE S.R.L., este de 60 de zile de la data semnării contractului de servicii, termen în care este inclusă
și perioada de culegere a informațiilor privind societatea și după caz, discuții cu persoanele implicate din partea Județul
ui Sălaj și a societății în cauză. Plata facturii se va face într-un termen de 30 de zile de la primirea facturii însoțită de proce
sul verbal de recepție a documentației.

Conditii de participare:

Ofertele de preţ vor � încărcate în catalogul electronic SEAP având titlul “Achiziție anunț nr. ADV ”, conform speci�cațiilo
r din caietul de sarcini, precum și transmise la adresa de e-mail achizitiicjs10@gmail.com (pentru a putea veri�ca toate o
fertele depuse pentru acest anunț), până la data de 23.06.2022 ora 10:00. Se va veri�ca 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 23.06.2022 o
ra 10:00. În secțiunea ”Descriere” se vor detalia serviciile ofertate, respectând întocmai cerinţele din caietul de sarcini și p
ersoanele nominalizate în prestarea acestor servicii. Operatorii economici care depun oferta de preţ pe catalogul electro
nic din SEAP pentru această achiziţie au obligația să depună următoarele documente la următoarea adresă de e-mail: ac
hizitiicjs10@gmail.com: Formular 12A, Formular 12B, Formular 12D, certi�cat ONRC, Formular 12 J, Formular 10B. Presta
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torii trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor) au prestat și dus la
bun sfârșit servicii similare cu cele ce fac obiectul contractului, respectiv servicii de elaborare a testelor investitorului pru
dent în economia de piață. În acest sens vor prezenta documente justi�cative din care să reiasă că au realizat și dus la b
un sfârșit astfel de servicii la nivelul a maxim 3 contracte. Propunerea tehnică conform invitatiei de participare. Docume
ntele se vor prezenta la adresa de e-mail achiziţiicjs10@gmail.com până la data de 23.06.2022 ora 10:00.

Criterii de atribuire:

Autoritatea Contractantă va evalua toate documentele transmise prin e-mail și va iniția achiziția directă în SEAP, aplicân
d criteriul de atribuire, ”prețul cel mai scăzut” cu operatorul economic care a depus oferta admisibilă în SEAP până la dat
a de 23.06.2022 ora 10:00.

Informatii suplimentare:

Orice solicitare de clari�cări va � transmisă Autorității Contractante la adresa e-mail achizitiicjs10@gmail.com/ Registrat
ura instituției noastre Consiliul Județean Sălaj, Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, nr.11, cu mențiunea În atenția Serviciului A
chiziții 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 publicare pe site-ul Consiliului Județean Să
laj, respectiv www.cjsj.ro, la secțiunea aferentă achiziției directe având ca obiect: ” Servicii de elaborare a testului investit
orului privat prudent în economia de piață, în vederea fundamentării majorării capitalului social la S.C PAZĂ OBIECTIVE
ȘI INTERVENȚIE S.R.L” .

LISTA VERSIUNI ANUNT PUBLICITAR 
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