
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 VERIFICARE DOCUMENTAȚII TEHNICE CONSTRUCȚII CIVILE 2022

Data limita depunere oferta:
09.01.2023 08:12

Tip anunt:

Cumparari
directe

Tip
contract:

Servicii

Cod si denumire CPV:

71328000-3 - Servicii de
veri�care a proiectelor de
structuri portante (Rev.2)

Valoare
estimata:

156.733,10 
RON

Caiet de sarcini:

Documentatie de

atribuire.pdf

Descriere contract:

“SERVICII DE VERIFICARE DOCUMENTAȚII TEHNICE CONSTRUCȚII CIVILE 2022”Invitatia de participare, cai
etul de sarcini, Clauzele contractuale și Formularele se regasesc atasat prezentului anunt publicitar. Invi
tatia de participare și formularele se regasesc și pe site-ul Consiliului Judetean Salaj: www.cjsj.ro, la sect
iunea: Informatii publice-Achiziti publice-Achizitii directe

Conditii referitoare la contract:

Se va încheia contract de servicii iar draftul de contract se regăseste ataşat prezentei invitații. Durata co
ntractului: 48 de luni de la data semnării acestuia. Realizarea serviciilor de veri�care va � de 15 zile de l
a data încheierii Procesului verbal de predare primire a documentațiilor aferente �ecarei etape în part
e. Serviciile de veri�care cuprind următoarele etape: • Etapa 1. Asigurarea veri�cării tehnice de calitatea
documentațiilor pentru obținerea avizelor solicitate prin Certi�catul de urbanism și asigurarea veri�cări
i tehnice de calitate a documentaţiei tehnice D.A.L.I.; • Etapa 2. Asigurarea veri�cării tehnice de calitate
a documentaţiei tehnice PAC; • Etapa 3. Asigurarea veri�cării tehnice de calitate a documentaţiei tehnic
e PT+DE; • Etapa 4. Asigurarea veri�cării tehnice de calitate a documentațiilor întocmite în perioadade e
xecuție (dacă va � cazul). Plata serviciilor prestate va � efectuată într-un termen de cel mult 30 de zile c
alendaristice de la data primirii facturii însoţită de procesul verbal de recepție a documentațiilor veri�c
ate și acceptate de Autoritatea Contractantă, pentru �ecare etapă aferentă �ecărui obiectiv de investiți
i.

Conditii de participare:
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Ofertele de preţ vor � transmise în plic închis la Registratura Consiliului Județean Sălaj- ofertă pentru „S
ERVICII DE VERIFICARE DOCUMENTAȚII TEHNICE CONSTRUCȚII CIVILE 2022” , până la data de 09.01.202
2. ora 10.00. Operatorii economici au obligația de a prezenta oferta la Registratura Consiliului Județean
Sălaj in conformitate cu cerintele prezentate in invitatia de participare si caietul de sarcini atasate preze
ntului anunt.

Criterii de atribuire:

pretul cel mai scazut

Informatii suplimentare:

Orice solicitare de clari�cări va � transmisă Autorității Contractante la adresa e-mail achizitiicjs7@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 VERIFICARE DOCUMENTAȚII TEHNICE CONST
RUCȚII CIVILE 2022
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