
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 mentenanţă pentru sisteme de securitate: sistem de alarmă antiefracție, instalație de detecție, semnalizare și avertizare la incendiu, iluminat
de siguranță şi sisteme de televiziune cu circuit închis”

Data limita depunere oferta:
04.05.2022 10:00

Tip anunt:

Cumparari directe

Tip contract:

Servicii

Cod si denumire CPV:

50610000-4 - Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)

Valoare estimata:

25.000,00  RON

Caiet de sarcini:

ANEXE ANUNT PUBLICITAR.pdf

Descriere contract:

,,Servicii de mentenanţă pentru sisteme de securitate: sistem de alarmă antiefracție, instalație de d
etecție, semnalizare și avertizare la incendiu, iluminat de siguranță şi sisteme de televiziune cu circ
uit închis” Invitatia de participare, caietul de sarcini, formularul de ofertă și clauzele contractuale se
regasesc atasate prezentului anunț de publicitate. Valoarea totală estimată a achiziției este de 25.0
00 lei fără TVA pentru un an calendaristic.

Conditii referitoare la contract:

Serviciile de mentenanță vor � prestate la sediul Consiliului Judeţean Sălaj P-ţa 1 Decembrie 1918 n
r.11., Castrul Roman Porolissum situat în loc. Moigrad, jud. Sălaj și imobilul- parcare situat in Munici
piul Zalau, str. Simion Barnutiu nr 67. Prestarea serviciilor care urmează a � achiziționate va � asigu
rată de la semnarea contractului până la data de 31.12.2022.. Se va încheia un contract pentru serv
iciile solicitate, iar draftul de contract se regăseşte ataşat anunțului publicitar postat pe SEAP. Contr
actul va conține clauze prin care prestatorul se obligă să păstreze con�dențialitatea informațiilor la
care are acces, atât pe durata contractului cât și după �nalizarea lui. Prestatorul trebuie să asigure
servicii conform celor menționate în caietul de sarcini pentru: - Instalație de detecție, semnalizare și
avertizare la incendiu. - Centrale de Alarmare Efractie : - Iluminatul de siguranță. - Sisteme de Televi
ziune cu Circuit Inchis Operatori economici ofertanţi trebuie să deţină punct de lucru în Zalău. În ac
est sens, până la data de 04.05.2022 ora 10:00, ofertanții vor transmite la adresa de e-mail achizitiic
js8@gmali.com următoarele documente: - Oferta de preţ în lei/oră intervenţie fără TVA (Formular 1
0B) - Dovada deținerii punctului de lucru in Zalău. Plata facturilor emise se va face într-un termen d
e cel mult 30 de zile calendaristice de la data primirii facturilor însoțite de situația detaliată a servici
ilor prestate și de procesele verbale de recepție și acceptare de către achizitor.

Conditii de participare:

Se va prezenta oferta de preţ în lei fără TVA/oră intervenție pentru serviciile solicitate, în conformit
ate cu speci�cațiile din caietul de sarcini publicat în SEAP în cadrul anunțului publicitar având ca obi
ect,Servicii de mentenanţă pentru sisteme de securitate: sistem de alarmă antiefracție, instalație de
detecție, semnalizare și avertizare la incendiu, iluminat de siguranță şi sisteme de televiziune cu cir
cuit închis” Oferta de preț va � încărcată în catalogul electronic SEAP având titlul “Achiziție anunț nr.
___________________________________”, conform cerințelor speci�cate în Caietul de sarcini ataşat anunțu
lui publicitar postat pe SEAP, precum și transmisă la adresa de e-mail achizitiicjs8@gmail.com (pent
ru a putea veri�ca toate ofertele depuse pentru acest anunț) până la data de 04.05.2022 ora 1000. Î
n secțiunea ”Descriere” se vor detalia serviciile ofertate, respectând întocmai cerinţele din caietul d
e sarcini.

Criterii de atribuire:

La data de 04.05.2022, după ora 10:00 se va veri�ca catalogul electronic SEAP și se va selecta oferta
cu prețul cel mai scăzut dintre ofertele admisIbile si incarcate in SEAP pina la data de 04.05.2022, or
a 1000.

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
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 atribui
re/anulare a achiziţiei prin publicare pe site-ul Consiliului Județean Sălaj, respectiv www.cjsj.ro, la secțiunea aferentă achiziției directe având ca obiect: ,,Servicii de mentenanţă pentru sisteme de securitate:
sistem de alarmă antiefracție, instalație de detecție, semnalizare și avertizare la incendiu, iluminat de siguranță şi sisteme de televiziune cu circuit închis”
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