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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:
Servicii de cadastru şi topogra�e la unele imobile a�ate în patrimoniul Județului Sălaj

Data limita depunere oferta:
06.10.2021 10:00

Tip anunt:
Cumparari directe

Tip contract:
Servicii

Cod si denumire CPV:
71354300-7 - Servicii de cadastru (Rev.2)

Valoare estimata:
15.126,05  RON

Caiet de sarcini:
Documentatie atribuire.pdf

Descriere contract:
“Servicii de cadastru şi topogra�e la unele imobile a�ate în patrimoniul Județului Sălaj”, Invitația de participare ,Caietul de sarcini, clauzele contra
ctuale si formularele se regăsesc atașate prezentului anunț publicitar. Invitatia de participare si anuntul publicitar se regasesc si postate pe site-
ul Consiliului Judetean Salaj www.cjsj.ro la secțiunea: Informații publice- Achiziții publice-Achiziții directe. Vă informăm că valoarea totală estimat
ă a serviciilor este de 15.126,05 lei fără TVA.

Conditii referitoare la contract:
Se va încheia un contract pentru serviciile solicitate, iar draftul de contract se regăseşte ataşat prezentei invitații. Durata contractului este de 10 l
uni de la semnarea acestuia. Termenul de prestare a serviciilor este de 5 luni de la data semnării contractului. Prețul contractului de servicii va r
ămâne ferm pe toată durata acestuia.

Conditii de participare:
Oferta de preţ va � încărcată în catalogul electronic SEAP având titlul ,,Achizitie anunţ nr. ADV________________”, conform speci�cațiilor din caietul
de sarcini, precum și transmise la adresa de e-mail : achizitiicjs11@gmail.com (pentru a putea veri�ca toate ofertele depuse pentru acest anunț)
până la data de 06.10.2021, ora 10:00 . La data de 06.10.2021, după ora 10:00 se va veri�ca catalogul electronic SEAP și se va selecta oferta cu pr
ețul cel mai scăzut dintre ofertele admisibile si incarcate in SEAP pina la data de 06.10.2021, ora 10:00. În secţiunea ”Descriere” se vor menționa
serviciile de cadastru care urmează a � realizate. În aceeași secțiune se va consemna prețul unitar pentru �ecare tip de serviciu ofertat respectiv
: a) Documentație topo-cadastrală pentru înscrierea în Cartea Funciară a imobilului în suprafață de 2.107 mp, identi�cat în CF nr. 6446-Zalău, im
obil care a făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare nr. 4301 din 17.12.1997, autenti�cat prin încheierea nr. 3668 din 17.12.1997 la Biro
ul Notarilor Publici asociați Crecan-Sajter este de ______ lei fara TVA b) Documentație topo-cadastrală de repoziționare a imobilului înscris în CF n
r. 50648 – Gârbou este de ______ lei fara TVA c) Documentație topo-cadastrală de dezlipire a imobilului înscris în CF nr. 69184 – Zalău, situat în M
unicipiul Zalău, str. Simion Bărnuțiu nr.67 este de ______ lei fara TVA d) Documentație topo-cadastrală de actualizare a datelor pentru imobilul în
scris în CF nr. 51327 – Zalău, situat în Municipiul Zalău, strada Gheorghe Doja nr.6 este de ______ lei fara TVA e) Documentație topo-cadastrală de
actualizare pentru imobilul înscris în CF 51337 – Zalău, situat în Municipiul Zalău, strada Unirii nr.9 este de ______ lei fara TVA Valoare totala _____
_____ lei fara TVA

Criterii de atribuire:
Autoritatea Contractantă va evalua toate documentele transmise prin e-mail și va iniția achiziția directă în SEAP, aplicând criteriul de atribuire ”p
rețul cel mai scăzut”, pentru ofertele declarate admisibile si depuse in SEAP până la 06.10.2021, ora 10:00.

Informatii suplimentare:
Orice solicitare de clari�cări va � transmisă Autorității Contractante la adresa de e-mail achizitiicjs11@gmail.com, iar Autoritatea Contractantă va
posta răspunsurile la solicitările de clari�cări, precum şi decizia de atribuire/anulare a achiziţiei prin publicare pe site-ul Consiliului Județean Săla
j, respectiv www.cjsj.ro, la secțiunea aferentă achiziției directe având ca obiect: “Servicii de cadastru şi topogra�e la unele imobile a�ate în patri
moniul Județului Sălaj”.
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