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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:
,, Studiu de oportunitate pentru construire Parc Industrial în județul Sălaj”.

Data limita depunere oferta:
28.06.2021 10:00

Tip anunt:
Cumparari

directe

Tip
contract:
Servicii

Cod si denumire CPV:
79311100-8 - Servicii de elaborare de studii

(Rev.2)

Valoare
estimata:
126.050,42 

RON

Caiet de sarcini:
Documentatia de

atribuire.pdf

Descriere contract:
,, Studiu de oportunitate pentru construire Parc Industrial în județul Sălaj”.Invitatia de participare, clauzele contractuale si caietul de sarcini se g
asesc atasate anuntului publicitar.Invitatia de participare si anuntul publicitar se regasesc pe site-ul Consiliului Județean Sălaj, respectiv www.cj
sj.ro, la secțiunea aferentă achiziției directe având ca obiect: ,, Studiu de oportunitate pentru construire Parc Industrial în județul Sălaj”.

Conditii referitoare la contract:
Plata serviciilor prestate va � efectuată în termen de 30 zile de la primirea facturii însoţită de procesul verbal de recepție a documentației.Durat
a de realizare a Studiului de oportunitate este de 2 luni de la semnarea contractului. Se va încheia contract de servicii conform draftului de cont
ract anexat prezentei invitaţii de participare.
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Conditii de participare:
Ofertele de preţ vor � încărcate în catalogul electronic SEAP având titlul “Achiziție anunț nr. ______________________”, conform speci�cațiilor din ca
ietul de sarcini, precum și transmise la adresa de e-mail achizitiicjsj4@gmail.com (pentru a putea veri�ca toate ofertele depuse pentru acest an
unț), până la data de 28.06.2021 ora 1000. Operatorii economici care depun oferta de preţ pe catalogul electronic din SEAP pentru această achi
ziţie au obligația să depună urmatoarele documente la urmatoarea adresă de e-mail: achizitiicjsj4@gmail.com: 1. Declaraţie privind neîncadrar
ea în prevederile art.164 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice (Formular 12A). 2. Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.16
7 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice (Formular 12B). 3. Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înr
egistrare în condiţiile legii din ţara de rezidenţă, să reiasă că operatorul este legal constituit, că nu se a�ă în nici una dintre situaţiile de anulare
a constituirii precum şi faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului. 4. Propunerea tehnică: În sc
opul susținerii celor prezentate în propunerea tehnică se vor prezenta documente relevante: � Organizarea și metodologia de prestare a servic
iilor; � Nominalizarea activităților și sarcinilor concrete care vor � încredințate personalului implicat în îndeplinirea contractului (ANEXA 3).  Se
va prezenta modalitatea de asigurare a accesului la specialiștii necesari și obligatorii în vederea veri�cării nivelului de calitate corespunzător ce
rinţelor fundamentale aplicabile serviciilor cuprinse în obiectul contractului, cu respectarea cerințelor impuse prin caietul de sarcini privind per
sonalul minim solicitat. � Gra�cul de timp pentru îndeplinirea contractului (servicii) Anexa 2.  Declarație pe propria răspundere 12J

Criterii de atribuire:
pretul cel mai scazut

Informatii suplimentare:
Orice solicitare de clari�cări va � transmisă Autorității Contractante la adresa e-mail achizitiicjsj4@gmail.com/ Registratura instituției noastre Co
nsiliul Județean Sălaj, Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, nr.11, cu mențiunea În atenția Serviciului Achiziții Publice Parteneriat Public-Privat și Urmă
rirea Contractelor, iar Autoritatea Contractantă va posta răspunsurile la solicitările de clari�cări, precum şi decizia de atribuire/anulare a achiziţ
iei prin publicare pe site-ul Consiliului Județean Sălaj, respectiv www.cjsj.ro, la secțiunea aferentă achiziției directe având ca obiect: ,,Studiu de o
portunitate pentru construire Parc Industrial în județul Sălaj”.

LISTA VERSIUNI ANUNT PUBLICITAR 
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