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DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA
Denumire o ciala: JUDETUL SALAJ

CIF: 4494764

Adresa: Strada 1 Decembrie 1918, Nr. 12
Tel: +40 0260614120



Tara: Romania

Fax: +40 0260661097

E-mail: licitatiesj@cjsj.ro

Punct(e) de contact: Maria Vultur

In atentia: : Maria Vultur

ANUNT



Denumire contract:
Achiziționare servicii de audit pentru proiectul „Dotarea spitalelor din județul Sălaj cu echipamente necesare pentru tratarea pacienților cu COVID 19”

Data limita depunere oferta:
17.03.2021 10:00

Tip anunt:
Cumparari directe

Tip contract:
Servicii

Cod si denumire CPV:
79212000-3 - Servicii de auditare (Rev.2)

Valoare estimata:
4.095,00 RON

Caiet de sarcini:
Documentatie atribuire.pdf

Descriere contract:
Achiziționare servicii de audit pentru proiectul „Dotarea spitalelor din județul Sălaj cu echipamente necesare pentru tratarea pacienților cu COVID 19”.Invitația
de participare , Caietul de sarcini,Clauzele contractuale și formularele se regăsesc atașate prezentului anunț publicitar. Invitatia de participare se regaseste po
stata si pe site-ul Consiliului Judetean Salaj www.cjsj.ro la secțiunea: Informații publice- Achiziții publice-Achiziții directe. Valoarea estimată a contractului de ac
hiziţie publică este de 4.095,00 lei fără TVA

Conditii referitoare la contract:
Se va încheia contract de servicii conform draftului de contract anexat prezentei. Durata contractului de achiziţie publică este de la data semnării contractului
de servicii de audit nanciar până la data nalizării perioadei de implementare a proiectului nanțat prin POIM. În condițiile în care, din motive obiective, peri
oada de implementare a proiectului nanțat prin POIM se va prelungi în baza unui Act adițional încheiat cu Autoritatea Contractantă, contractul de servicii de
audit nanciar al proiectului va prelungit în mod automat cu același număr de luni, fără modi carea valorii acestuia. Plata serviciilor prestate în baza contrac
tului de servicii de audit va efectuată în 30 de zile de la primirea facturii însoțite de procesul-verbal de recepție a raportului de audit, după întocmirea raport
ului de audit.

Conditii de participare:
Ofertele de preţ vor încărcate în SEAP având titlul “Achiziție anunț nr. __" conf spec din caietul de sarcini, precum și transmise la adresa de e-mail achizitiicjs1
1@gmail.com (pentru a putea veri ca toate ofertele depuse pentru acest anunț), până la data de 17.03.2021 ora 10:00.În secţiunea ”Descriere” se vor detalia c
aracteristicile serviciilor prest. conf. cerinţelor din Caietul de sarcini şi pers nominalizată în prestarea acestor servicii (aud. n. aut).Op. ec.are depun oferta de
preţ pe SEAP pt. această achiziţie trebuie sa depună urmat. doc. la urmat.adresa de e-mail: achizitiicjs11@gmail.com:1.(Formular 12A).2.Formular 12B).3.(For
mular 12 D).4.Op. ec. ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înreg. în tara de rezidentă, să reiasă că op.este legal constit, că nu se a ă în nici una d
intre situatiile de anulare a const precum si faptul ca are cap. prof de a realiza activicare fac obiectul ractului.Of. vor prezenta certi catul ONRC, sau pentru of.
străini, doc. echiv. emis în tara de rezidentă, 5. (Formular 12 J).6.Prop.teh. va în conf cerințele din Caietul de sarcini. Prop tehnică va cuprinde detalierea tutu
ror cerinţelor impuse prin caietul de sarcini.7.Nominalizarea pers minim solicitat: 1 auditor nanciar autori Cerinţe minime: absolvent de studii sup. în domeni
ul ştii eco. sau absolvent studii sup. care a urmat un program de pregătire suplimentar cu pro l eco;autorizat de CAFR;membru activ al CAFR, care este la rând
ul său membru IFAC;înscris în R AFR,xperienţă prof. speci că în auditarea operaţiunilor nanciare aferente a cel puţin 1 proiect similar. Doc. dov:CV,certi cat d
e atestare a calit.de auditor n. carnet de membru al CAFR vizat la zi cu menţiunea „activ” – copie; carte de muncă/extras REVISALanga. sau acord de participa
re; decl. pe prop. răsp. a Audit din care să rezul ca nu a fost sanctiona tin ulti 3 ani. doc relev. care să facă dovada exp. prof. sp solicitate: copie contract/Proce
s-verbal de recepție/recoma.

Criterii de atribuire:
Autoritatea Contractanta va evalua toate documentele transmise si va initia achizitia directa in SEAP aplicand criteriul de atribuire ”pretul cel mai scazut” pentr
u ofertele declarate admisibile si depuse în SEAP până la data de 17.03.2021 ora 10:00.

Informatii suplimentare:
Orice solicitare de clari cări va transmisă Autorității Contractante la adresa e-mail achizitiicjs11@gmail.com / Registratura instituției noastre Consiliul Județe
an Sălaj, Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, nr.11 cu mențiunea În atenția Serviciului Achiziții Publice Parteneriat Public-Privat și Urmărirea Contractelor, iar Autori
tatea Contractantă va posta răspunsurile la solicitările de clari cări, precum şi decizia de atribuire/anulare a achiziţiei prin publicare pe site-ul Consiliului Județ
ean Sălaj, respectiv www.cjsj.ro, la secțiunea aferentă achiziției directe având ca obiect: „ Achiziționare servicii de audit pentru proiectul „Dotarea spitalelor din
județul Sălaj cu echipamente necesare pentru tratarea pacienților cu COVID 19”.

LISTA VERSIUNI ANUNT PUBLICITAR

https://e-licitatie.ro:8881/ca/notices/adv-notices/view/100289438
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