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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:

Lucrări de amenajare intrare la Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău

Data limita depunere oferta:
03.01.2023 10:00

Tip anunt:

Cumparari
directe

Tip
contract:

Lucrari

Cod si denumire CPV:

45200000-9 - Lucrari de constructii complete
sau partiale si lucrari publice (Rev.2)

Valoare
estimata:

554.621,85 
RON

Caiet de sarcini:

DOCUMENTATIE

ATRIBUIRE.zip.p7s

Descriere contract:

Lucrări de amenajare intrare la Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău. Invitatia de participare, caietul de sarcini, Clauzele contractuale,Formu
larele, Listele de cantotati, Documentatia, Autorizatia de construire, se regasesc atasat prezentului anunt publicitar. Anuntul de publicitat
e și formularele se regasesc și pe site-ul Consiliului Judetean Salaj: www.cjsj.ro, la sectiunea: Informatii publice-Achiziti publice-Achizitii dire
cte. Valoarea totală estimată a lucrărilor este de 554.621,85 lei lei fără TVA.

Conditii referitoare la contract:

Se va încheia un contract pentru lucrările executate, iar draftul de contract se regăseşte ataşat prezentei Invitații. Contractul este valabil ș
i produce efecte de la semnarea acestuia și până la semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor .Durata de execuție a l
ucrărilor este de 3 luni de la data menționată în Ordinul de începere a lucrărilor .Plata se va face în termen de 30 de zile de la primirea fact
urii însoțită de Situațiile de lucrări, veri�cate și acceptate de bene�ciar, iar ultima factură va � însoțită și de procesul-verbal de recepție la t
erminarea lucrărilor.

Conditii de participare:

Oferta de preţ va � transmisă în plic închis la Registratura Consiliului Județean Sălaj- ofertă pentru -„ Lucrări de amenajare intrare la Spital
ul Judeţean de Urgenţă Zalău”, până la data de 03.01.2023, ora 10:00.

Criterii de atribuire:

Autoritatea Contractantă va evalua ofertele depuse de operatorii economici și va transmite, operatorului economic clasat pe primul loc î
n urma aplicării criteriului de atribuire ”prețul cel mai scăzut” o adresă prin care o să solicite încărcarea în catalogul electronic din SEAP a o
fertei prezentate în vederea inițierii achiziției cu acesta.

Informatii suplimentare:

Orice solicitare de clari�cări va � transmisă Autorității Contractante la adresa de e-mail achizitiicjs8@gmail.com / Registratura instituției n
oastre Consiliul Județean Sălaj, Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 11, cu mențiunea În atenția Serviciului Achiziții Publice Parteneriat Publi
c-Privat și Urmărirea Contractelor, iar Autoritatea Contractantă va posta răspunsurile la solicitările de clari�cări, precum şi decizia de atrib
uire/anulare a achiziţiei prin publicare pe site-ul Consiliului Județean Sălaj, respectiv www.cjsj.ro, la secțiunea aferentă achiziției directe avâ
nd ca obiect - „ Lucrări de amenajare intrare la Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău”.
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