
DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA 

Denumire o�ciala: JUDETUL SALAJ CIF: 4494764 

Adresa: Strada 1 Decembrie 1918, Nr. 11 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 documentații tehnice, faza SF, DTAC, PT și asistență tehnică din partea proiectantu
lui pentru obiectivul de investiție „Execuție rezervor de apă la sediul Spitalului Județean de Urgență Zală
u, inclusiv sisteme de racordare la hidranți și drencere”

Data limita depunere oferta:
28.03.2023 10:00

Tip anunt:

Cumparari
directe

Tip
contract:

Servicii

Cod si denumire CPV:

71322000-1 - Servicii de
proiectare tehnica pentru
constructia de lucrari publice
(Rev.2)

Valoare
estimata:

100.840,33 
RON

Caiet de sarcini:

DOCUMENTATIE

ATRIBUIRE.pdf

Descriere contract:

Servicii de elaborare documentații tehnice, faza SF, DTAC, PT și asistență tehnică din partea proiectantu
lui pentru obiectivul de investiție „Execuție rezervor de apă la sediul Spitalului Județean de Urgență Zală
u, inclusiv sisteme de racordare la hidranți și drencere” Invitatia de participare, Caietul de sarcini, CU, C
F, Clauzele contractuale și Formularele se regasesc atasate prezentului anunt publicitar. Invitatia de par
ticipare și formularele se regasesc și pe site-ul Consiliului Judetean Salaj, www.cjsj.ro, la seciunea: Infor
matii publice-Achizitii publice-Achizitii directe.Valoarea estimată a achiziţiei este de 100.840,33 lei, fără
TVA.

Conditii referitoare la contract:

Se va încheia contract de servicii iar draftul de contract se regăseste ataşat prezentei invitații. Durata de
prestare a serviciilor este de 18 luni. Contractul este valabil și produce efecte de la semnarea lui și până
la semnarea procesului verbal de recepție �nală. • Etapa 1, Elaborare Documentație tehnică: Elaborare
Studiul de fezabilitate conform HG nr.907/2016, maxim 2 luni de la semnarea contractului; • Etapa 2, El
aborare Documentație tehnică: DTAC+PT+DDE+CS conform HG nr.907/2016, maxim 3 luni de la emiter
ea ordinului de începere a serviciilor; • Etapa 3, Asistența tehnică, se va desfășura pe parcursul execuție
i lucrărilor, pe o perioadă de 12 luni începând cu data menționată în ordinul de începere a serviciilor, cu

Vizualizare anunt

 PUBLICAT NR ANUNT: ADV1351703  TIP ANUNT: CUMPARARI DIRECTE  DATA CREARE: 17.03.2023 11:53

 DATA PUBLICARE: 17.03.2023 11:54



posibilitatea de prelungire automată, fără a � necesar un acord de voinţă expres al părţilor în acest sen
s și fără costuri suplimentare, în situaţia depăşirii, din motive independente de culpa Autorității Contrac
tante, a termenelor de realizare a lucrărilor prevăzute în contractul de lucrări sau a altor termene din c
uprinsul contractului de lucrări, depăşire care face necesară prestarea în continuare a serviciilor de cătr
e Proiectant. Plata serviciilor prestate în baza contractului de servicii de proiectare va � efectuată în trei
etape, după cum urmează: • Plata pentru serviciile prestate în etapa 1 se va face, în termen de 30 de zil
e de la primirea facturi însoțită de procesul de predare-primire și de procesul-verbal de recepție a docu
mentațiilor tehnice aferente acestei etape. • Plata pentru serviciile prestate în etapa 2 se va face, în ter
men de 30 de zile de la primirea facturi însoțită de procesul de predare-primire și de procesul-verbal de
recepție a documentațiilor tehnice aferente acestei etape. • Plata pentru serviciile prestate în etapa 3, s
e va face, în termen de 30 de zile de la primirea facturi, însoțită de procesul verbal de recepție la termin
area lucrărilor.

Conditii de participare:

Ofertele vor � transmise în plic închis la Registratura Consiliului Județean Sălaj: - ofertă pentru Servicii d
e elaborare documentații tehnice, faza SF, DTAC, PT și asistență tehnică din partea proiectantului pentr
u obiectivul de investiție „Execuție rezervor de apă la sediul Spitalului Județean de Urgență Zalău, inclus
iv sisteme de racordare la hidranți și drencere” - până la data de 28.03.2023 ora 10:00.Operatorii econo
mici care depun oferta de preţ pentru această achiziţie trebuie să depună următoarele documente: 1.
Declaratie(Formular 12A);2. Declaratie(Formular 12B);Declaratie(Formular 12C);4. Declarația(Formular 1
2D);5. Declaraţie pe propria răspundere (Formular 12 J);6. Operatorii economici vor prezenta certi�catul
ONRC; 7. Propunerea tehnică va � elaborată în conformitate cu cerințele din Caietul de sarcini. • Propu
nerea tehnică va cuprinde detalierea tuturor cerințelor impuse prin Caietul de sarcini. • În cadrul propu
nerii tehnice operatorii economici vor prezenta atestat ANRE de tip Bp. 8. Nominalizarea personalului
9. Propunerea �nanciară (Formular 10 B) va cuprinde valoarea totală ofertată pentru serviciile care fac
obiectul contractului ce urmează a � atribuit si distinct pentru �ecare etapa. Ofertantul trebuie să prezi
nte formularul de ofertă (Formular 10B) ca element principal al propunerii �nanciare însoțit de ANEXA F
IN1, FIN1A, FIN1B, FIN 1C, aferente serviciilor de proiectare si asistenta tehnica, completate corespunză
tor.

Criterii de atribuire:

Autoritatea Contractantă va evalua ofertele depuse de operatorii economici până la data limită de dep
unere, iar în urma aplicării criteriului de atribuire ”prețul cel mai scăzut” ofertelor declarate admisibile,
operatorului economic clasat pe primul loc i se va transmite o adresă prin care se va solicita încărcarea
în catalogul electronic din SEAP a ofertei prezentate în vederea inițierii achiziției cu acesta.

Informatii suplimentare:

Orice solicitare de clari�cări va � transmisă Autorității Contractante la adresa e-mail achizitiicjs9@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 clari�cări, precum şi decizia de atribuir
e/anulare a achiziţiei prin publicare pe site-ul Consiliului Județean Sălaj, respectiv www.cjsj.ro, la secțiun
ea aferentă achiziției directe având ca obiect: Servicii de elaborare documentații tehnice, faza SF, DTAC,
PT și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiție „Execuție rezervor de ap
ă la sediul Spitalului Județean de Urgență Zalău, inclusiv sisteme de racordare la hidranți și drencere”.

LISTA VERSIUNI ANUNT PUBLICITAR 
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