
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 supraveghere a execuției lucrărilor (dirigintare de șantier) pentru obiectivul de investiție „Punere în siguranță pod peste Valea Șimișnei pe DJ 108S,
km 8+250, în localitatea Șimișna”

Data limita depunere oferta:
07.11.2022 10:00

Tip anunt:

Cumparari directe

Tip contract:

Servicii

Cod si denumire CPV:

71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)

Valoare estimata:

20.117,64  RON

Caiet de sarcini:

Caiet de sarclni cu anexe.pdf

Descriere contract:

Servicii de supraveghere a execuției lucrărilor (dirigintare de șantier) pentru obiectivul de investiție „Pu
nere în siguranță pod peste Valea Șimișnei pe DJ 108S, km 8+250, în localitatea Șimișna” Invitatia de par
ticipare, caietul de sarcini și clauzele contractuale se regasesc anexate prezentului anunț de publicitate.
PT si formularele se regasesc anexate anunțului de publicitate postat pe site-ul Consiliului Județean Săl
aj, respectiv www.cjsj.ro, la secțiunea aferentă achiziției directe având ca obiect Servicii de supravegher
e a execuției lucrărilor (dirigintare de șantier) pentru obiectivul de investiție „ Punere în siguranță pod p
este Valea Șimișnei pe DJ 108S, km 8+250, în localitatea Șimișna”. Valoarea totală estimată a achiziției e
ste de 20.117,64 lei fără TVA

Conditii referitoare la contract:

Se va încheia contract de prestări servicii, conform clauzelor contractuale anexate invitației de participa
re Durata Contractului de prestări servicii este de 74 luni, din care: - 14 luni în perioada de execuție a lu
crărilor, de la data menționată în Ordinul de începere a serviciilor cu posibilitatea de prelungire autom
ată, fără a � necesar un acord de voinţă expres al Părţilor în acest sens și fără costuri suplimentare, în s
ituaţia depăşirii, din motive independente de culpa Autorităţii Contractante, a termenelor de realizare
a lucrărilor prevăzute în Contractul de execuție lucrări sau a altor termene din cuprinsul Contractului d
e execuție lucrări, depăşire care face necesară prestarea în continuare a serviciilor de supervizare. - 60
luni în perioada de garanție a lucrărilor. Plata serviciilor se va face în termen de 30 zile de la data primir
ii facturii astfel: - 80% din valoarea contractului de prestări servicii, pe parcursul derulării contractului d
e execuție, proporțional cu stadiul �zic realizat, respectiv situații de lucrări con�rmate de Autoritatea C
ontractantă. Vts x 80% x C% = valoare de plată unde: Vts = valoare totală supervizare C% = procent lucr
ări de execuție acceptat la plată de către Autoritatea Contractantă - 10% din valoarea contractului după
semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor fără obiecții și predarea documentației
”as-built”; - 10% din valoarea contractului după semnarea procesului-verbal de recepție �nală fără obie
cții. Plata serviciilor se va face pe baza facturilor însoțite de deviz �nanciar elaborat de supervizor proce
ntual cu situațiile de lucrări certi�cate.

Conditii de participare:

Ofertele de preţ vor � transmise în plic închis la Registratura Consiliului Județean Sălaj- ofertă pentru -
Servicii de supraveghere a execuției lucrărilor (dirigintare de șantier) pentru obiectivul de investiție „Pu
nere în siguranță pod peste Valea Șimișnei pe DJ 108S, km 8+250, în localitatea Șimișna” până la data d
e 07.11.2022 ora 1000. Operatorii economici au obligația de a prezenta oferta la Registratura Consiliulu
i Județean Sălaj în plic închis și aceasta va conține documentele solicitate prin invitatia de participare.

Criterii de atribuire:

Autoritatea Contractantă va evalua ofertele depuse de operatorii economici și va transmite, operatorul
ui economic clasat pe primul loc în urma aplicării criteriului de atribuire ”prețul cel mai scăzut” o adresă
prin care o să solicite 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 achizitiicjs8@gmail.com / Registratura instituției noastre Consiliul Județean Sălaj, Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 11, cu menți
unea 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 a
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chiziţiei prin publicare pe site-ul Consiliului Județean Sălaj, respectiv www.cjsj.ro, la secțiunea aferentă achiziției directe având ca obiect Servicii de supraveghere a execuției lucrărilor (dirigintare de șantier) pentru o
biectivul de investiție „ Punere în siguranță pod peste Valea Șimișnei pe DJ 108S, km 8+250, în localitatea Șimișna”.

LISTA VERSIUNI ANUNT PUBLICITAR 
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