
2/28/22, 3:12 PM SEAP

https://e-licitatie.ro:8881/ca/notices/adv-notices/view/100384837 1/2

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 elaborare documentație tehnică: Expertiză tehnică, Audit energetic, D.A.L.I. pentru „Reabilitare și e�cientizare energetică a clădirii
Consiliului Județean Sălaj, situată în Zalău, str. Kosuth, nr. 71”

Data limita depunere oferta:
10.03.2022 10:00

Tip anunt:

Cumparari
directe

Tip
contract:

Servicii

Cod si denumire CPV:

71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de
lucrari publice (Rev.2)

Valoare
estimata:

34.453,78 
RON

Caiet de sarcini:

Documentatie

atribuire.pdf

Descriere contract:

Servicii de elaborare documentație tehnică: Expertiză tehnică, Audit energetic, D.A.L.I. pentru „Reabilitare și e�cientizare energetică a clădirii
Consiliului Județean Sălaj, situată în Zalău, str. Kosuth, nr. 71”astfel: Etapa 1 - Elaborare Expertiza tehnică și Audit energetic, inclusiv studiile
preliminare necesare elaborării Expertizei tehnice, respectiv Studiu Geotehnic veri�cat la cerința Af , Studiu topogra�c vizat ANCPI. Etapa 2 -
Elaborare Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.), inclusiv obținerea avizelor solicitate prin ceriti�catul de urbanism. In
vitația de participare ,Caietul de sarcini ,clauzele contractuale si formularele se regăsesc atașate prezentului anunț publicitar. Invitatia de pa
rticipare si anuntul publicitar se regasesc si postate pe site-ul Consiliului Judetean Salaj www.cjsj.ro la secțiunea: Informații publice- Achiziții
publice-Achiziții directe. Valoarea estimată a contractului de achiziţie publică este de 34.453,78 lei fără TVA.

Conditii referitoare la contract:

Se va încheia contract de servicii conform draftului de contract anexat prezentei invitații. Durata contractului este de 6 luni de la semnarea a
cestuia. Durata de realizare a documentațiilor tehnice aferente etapei 1 este de 1,5 luni (45 de zile) de la semnarea contractului, respectiv et
apa 2 este de 2 luni de la primirea ordinului de începere a prestării serviciilor. Plata serviciilor prestate în baza contractului de servicii va � ef
ectuată în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii facturii însoţite de procesul verbal de predare-primire a documentațiilor și
de procesul verbal de recepție și acceptare a documentațiilor tehnice elaborate și veri�cate de către veri�catorii tehnici atestați angajați de
către Autoritatea Contractantă.

Conditii de participare:

Ofertele de preţ vor � încărcate în catalogul electronic SEAP având titlul “Achiziție anunț nr. _______________________”, conform speci�cațiilor di
n 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 10.03.2022 ora 10:00.Vă rugăm să ne prezentaţi oferta totală de preţ pentru serviciile solicitate, în conformitat
e cu speci�caţiile din caietul de sarcini publicat în SEAP. În secţiunea ”Descriere” se vor menționa serviciile prestate conform cerinţelor din C
aietul de sarcini şi persoanele nominalizate pentru prestarea acestor servicii. Operatorii economici care depun oferta de preţ pe catalogul el
ectronic din SEAP pentru această achiziţie trebuie să depună următoarele documente la urmatoarea adresă de e-mail: achizitiicjs11@gmail.
com:1. (Formular 12A).2. (Formular 12B).3. (Formular 12 D). 4. Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înreg
istrare în conditiile legii din tara de rezidentă, să reiasă că operatorul este legal constituit, că nu se a�ă în nici una dintre situațiile de anulare
a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. Ofertanții vor prezenta ce
rti�catul ONRC 5.Declaraţie pe propria răspundere (Formular 12 J). 6.Propunerea tehnică va � elaborată în conformitate cu cerințele din Cai
etul de sarcini Pentru proiectarea lucrărilor de instalații electrice, ofertantul are obligația de a prezenta atestat ANRE de tip Bp. Pentru proie
ctarea lucrărilor de instalații de gaz, ofertantul are obligația de a prezenta atestat ANRE. Gra�c de prestare a serviciilor ( ANEXA2). 7.Propune
rea �nanciară (Formular 10 B) se va prezenta oferta de preț totală. Documentele se vor prezenta la adresa de e-mail achiziţiicjs11@gmail.co
m până la data de 10.03.2022 ora 10:00, precum și dovada încărcarii ofertei în catalogul electronic SEAP (Print Screen).

Criterii de atribuire:

Se va veri�ca catalogul electronic SEAP şi se va selecta oferta cu preţul cel mai scăzut dintre ofertele declarate admisibile și depuse în SEAP
până la data de 10.03.2022 ora 10:00. Autoritatea Contractantă va evalua toate documentele transmise prin e-mail și va iniția achiziția direct
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ă în SEAP, aplicând criteriul de atribuire, ”prețul cel mai scăzut” cu operatoul economic care a depus oferta admisibilă în SEAP până la data d
e 10.03.2022 ora 10:00.

Informatii suplimentare:

Orice solicitare de clari�cări va � transmisă Autorității Contractante la adresa e-mail achizitiicjs11@gmail.com / Registratura instituției noastr
e 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 atribuire/anula
re a achiziţiei prin publicare pe site-ul Consiliului Județean Sălaj, respectiv www.cjsj.ro, la secțiunea aferentă achiziției directe având ca obiec
t Servicii de elaborare documentație tehnică: Expertiză tehnică, Audit energetic, D.A.L.I. pentru „Reabilitare și e�cientizare energetică a clădi
rii Consiliului Județean Sălaj, situată în Zalău, str. Kosuth, nr. 71”.

LISTA VERSIUNI ANUNT PUBLICITAR 
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