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ANUNT



Denumire contract:

Data limita depunere oferta:
20.09.2021 09:28

Servicii de cadastru şi topografie la unele imobile aflate în patrimoniul Județului Sălaj

Tip anunt:
Cumparari directe

Tip contract:
Servicii

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

Valoare estimata:
15.126,05 RON

Descriere contract:
Achizitionare de "Servicii de cadastru şi topografie la unele imobile aflate în patrimoniul Județului Să
laj", în conformitate cu cerințele din Caietul de sarcini și Anexele la acesta, precum și a documentați
ei de atribuire atașate prezentului anunț de participare. Invitația de participare se regăseste postata
pe site-ul Consiliului Județean Sălaj, www.cjsj.ro, la secțiunea Informații publice-Achiziții publice-Achi
zitii directe - “Servicii de cadastru şi topografie la unele imobile aflate în patrimoniul Județului Sălaj”.
Valoarea estimata a serviciilor este de 15.126,05 lei fara TVA.

Conditii de participare:
Oferta de preţ va fi încărcată în catalogul electronic SEAP având titlul ,,Achizitie anunţ nr.____________
____”, conform specificațiilor din caietul de sarcini, precum și transmise la adresa de e-mail : achizitii
cjs7@gmail.com (pentru a putea verifica toate ofertele depuse pentru acest anunț) până la data de
20.09.2021, ora 1000 . Autoritatea Contractantă va evalua toate documentele transmise prin e-mail
și va iniția achiziția directă în SEAP, aplicând criteriul de atribuire ”prețul cel mai scăzut”, pentru ofer
tele declarate admisibile si depuse in SEAP pina la 20.09.2021, ora 1000.

Conditii referitoare la contract:
Se va încheia un contract pentru serviciile solicitate, iar draftul de contract se regăseşte ataşat preze
ntei invitații. Durata contractului este de 10 luni de la semnarea acestuia. Termenul de prestare a se
rviciilor este de 5 luni de la data semnării contractului. Prețul contractului de servicii va rămâne fer
m pe toată durata acestuia.

Criterii de atribuire:
Prețul cel mai scăzut

Informatii suplimentare:
Orice solicitare de clarificări va fi transmisă Autorității Contractante la adresa de e-mail achizitiicjs7@gmail.com, iar Autoritatea Contractantă va posta răspunsurile la solicitările de clarificări, precum şi decizia
de atribuire/anulare a achiziţiei prin publicare pe site-ul Consiliului Județean Sălaj, respectiv www.cjsj.ro, la secțiunea aferentă achiziției directe având ca obiect: “Servicii de cadastru şi topografie la unele imo
bile aflate în patrimoniul Județului Sălaj”.
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