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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
Vultur



Tara: Romania

Fax: +40 0260661097

E-mail: licitatiesj@cjsj.ro

Punct(e) de contact: Maria Vultur

In atentia: : Maria

ANUNT



Denumire contract:
Amenajare parcare şi copertine

Data limita depunere oferta:
23.04.2020 10:00

Tip anunt:
Cumparari
directe

Tip
contract:
Lucrari

Cod si denumire CPV:
45223300-9 - Lucrari de constructii de parcari
(Rev.2)

Valoare
estimata:
42.010,00 RON

Caiet de sarcini:
DOC.DE
ATRIBUIRE.pdf

Descriere contract:
Amenajare parcare şi copertine. Invitatia de participare, clauzele contractuale, caietul de sarcini, plansele si formularele se regasesc atasa
te prezentului anunt publicitar precum si postate pe site-ul Consiliului Judetean Salaj la adresa www.cjsj.ro la sectiunea Informatii publice
-Achizitii publice-Achizitii directe. Valaorea maxima totala estimata a achizitiei este de 42.010,00 lei fara TVA.

Conditii referitoare la contract:
Se va încheia contract de execuţie lucrări conform draftului de contract anexat prezentei invitaţii. Durata contractului va de 2 luni de la
semnarea acestuia. Plata facturii se va face într-un termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data primirii facturii însoțită de proc
esul verbal de receptie a proiectului, situațiile de lucrări și procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Lucrările vor executate la
imobilul situat în Zalău, Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 11, proprietatea Judeţului Sălaj, iar termenul de execuţie maxim va de 2 luni începâ
nd de la data semnării contractului.

Conditii de participare:
Se va prezenta oferta de preț, pentru tot pachetul de lucrări care va cuprinde inclusiv si proiectarea, în lei fără TVA. Of.de preţ vor încăr
cate în catalogul el. SEAP având titlul “Achiziție anunț nr.________________”, conf. specif. din caietul de sarcini, precum și transmise la adres
a de e-mail achizitiicjs3@gmail.com (pt.a putea veri ca toate ofertele depuse pt.acest anunț), până la data de 23.04.2020 ora 10:00. Se va
veri ca catalogul el.SEAP şi se va selecta oferta cu preţul cel mai scăzut dintre ofertele declarate admisibile și depuse în SEAP până la dat
a de 23.04.2020, ora 10:00. În secț.”Descriere” se vor detalia serviciile si lucrările solicitate, respectând întocmai cerinţele din caietul de sa
rcini. Operatorii economici care depun oferta de preţ pe catalogul electronic SEAP pentru această achiziţie trebuie sa depună urmatoarel
e documente la urmatoarea adresă de e-mail: achizitiicjs3@gmail.com: 1.Formular 12 J, 2.Formular 12B, 3.Formular 12A, 4.Op.ec. ce depu
n oferta trebuie sa dovedească o formă de înreg. în condiţiile legii din ţara de rezidenţă, să reiasă că op. este legal constituit, că nu se a ă
în nici una dintre sit.de anulare a constit.precum şi faptul că are cap.prof. de a realiza activ.care fac obiectul ctr. Of.vor prezenta certi . O
NRC, sau pentru of. străini, doc.echivalent emis în ţara de rezidenţă, (traducere autorizată în lb.ro).Info.cuprinse în acest doc.trebuie să
e valabile/reale, în mom.prezentării acestuia conf. art. 196 alin. 2 din Legea 98/2016, 5.Prop.tehnică va elab.în conf. cu cerințele din Cai
etul de sarcini. Of.vor prezenta metodologia de prestare a serviciilor si executar a lucrărilor conform cerințelor caietului de sarcini. Execut
antul lucrării areobligația de a presta serviciile si de a executa lucrările cu specialiști atestați conf.normelor tehnice în vigoare și a leg. exis
tente în domeniu, 6.Prop. nanciară se va face lei fara TVA(Formular 10C) Oferta va rămâne fermă pe perioada de derulare a contractulu
i.

Criterii de atribuire:
Pretul cel mai scazut

Informatii suplimentare:
Orice solicitare de clari cări va transmisă Autorității Contractante la adresa e-mail achizitiicjs3@gmail.com / Registratura instituției noas
tre Consiliul Județean Sălaj, Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, nr.11, cu mențiunea În atenția Serviciului Achiziții Publice Parteneriat Public-P
rivat 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 secțiunea aferentă achiziției directe avân
d ca obiect: ,,Amenajare parcare şi copertine''.
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