PREŞEDINTE

Nr. 16697 din 07.09.2021

INVITAŢIE DE PARTICIPARE
Având în vedere demararea procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică de
servicii având ca obiect: “Servicii de cadastru şi topografie la unele imobile aflate în patrimoniul
Județului Sălaj”, vă rugăm să ne prezentaţi oferta totală de preţ pentru serviciile solicitate în
conformitate cu specificațiile din Caietul de sarcini și Anexele acestuia, atașate anunțului publicitar
nr. ADV1237532 postat pe SEAP.
Oferta de preţ va fi încărcată în catalogul electronic SEAP având titlul ,,Achizitie anunţ nr.
ADV1237532”, conform specificațiilor din caietul de sarcini, precum și transmise la adresa de email : achizitiicjs7@gmail.com (pentru a putea verifica toate ofertele depuse pentru acest anunț)
până la data de 20.09.2021, ora 1000 .
La data de 20.09.2021, după ora 10:00 se va verifica catalogul electronic SEAP și se va
selecta oferta cu prețul cel mai scăzut dintre ofertele admisIbile si incarcate in SEAP pina la data de
20.09.2021, ora 1000.
Cod de clasificare CPV : 71354300-7 - Servicii de cadastru (Rev.2)
Vă informăm că valoarea totală estimată a serviciilor este de 15.126,05 lei fără TVA.
În secţiunea ”Descriere” se vor menționa serviciile de cadastru care urmează a fi realizate.
În aceeași secțiune se va consemna prețul unitar pentru fiecare tip de serviciu ofertat respectiv :
a) Documentație topo-cadastrală pentru înscrierea în Cartea Funciară a imobilului în suprafață de
2.107 mp, identificat în CF nr. 6446-Zalău, imobil care a făcut obiectul contractului de vânzare
cumpărare nr. 4301 din 17.12.1997, autentificat prin încheierea nr. 3668 din 17.12.1997 la Biroul
Notarilor Publici asociați Crecan-Sajter este de ______ lei fara TVA
b) Documentație topo-cadastrală de repoziționare a imobilului înscris în CF nr. 50648 – Gârbou este
de ______ lei fara TVA
c) Documentație topo-cadastrală de dezlipire a imobilului înscris în CF nr. 69184 – Zalău, situat în
Municipiul Zalău, str. Simion Bărnuțiu nr.67 este de ______ lei fara TVA
d) Documentație topo-cadastrală de actualizare a datelor pentru imobilul înscris în CF nr. 51327 –
Zalău, situat în Municipiul Zalău, strada Gheorghe Doja nr.6 este de ______ lei fara TVA
e) Documentație topo-cadastrală de actualizare pentru imobilul înscris în CF 51337 – Zalău, situat în
Municipiul Zalău, strada Unirii nr.9 este de ______ lei fara TVA
Valoare totala __________ lei fara TVA

Se va încheia un contract pentru serviciile solicitate, iar draftul de contract se regăseşte ataşat
prezentei invitații.
Durata contractului este de 10 luni de la semnarea acestuia.
Termenul de prestare a serviciilor este de 5 luni de la data semnării contractului.
Prețul contractului de servicii va rămâne ferm pe toată durata acestuia.
Operatorii economici care depun oferta de preţ pe catalogul electronic din SEAP pentru
această achiziţie trebuie să transmită la adresa de e-mail achizitiicjs7@gmail.com următoarele
documente :
1. Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind
achizițiile publice (Formular 12A);
2. Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind
achizițiile publice (Formular 12B);
3. Operatorii economici participanți la procedură (lider, asociat, terți susținători și
subcontractanți) nu trebuie să fie într-o situație de conflict de interese, astfel cum sunt
prevăzute la art. 59-60 din Legea nr.98/2016. Se va prezenta declarația de neîncadrare în
prevederile art.59-60 de către toți participanții la procedură de atribuire (ofertanți, ofertanți
lideri și asociați, terți susținători și subcontractanți) (Formular 12 D)
4. Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în
condițiile legii din țara de rezidență din care să reiasă că operatorul este legal constituit, că nu
se află 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 certificatul ONRC, sau pentru ofertanții străini, document echivalent
emis în țara de rezidență, (traducere autorizată în limba română). Informațiile cuprinse în
acest document trebuie să fie valabile/reale, în momentul prezentării acestuia conf. art. 196
alin. 2 din Legea 98/2016.
5. Declaraţie pe propria răspundere care să dovedească faptul că la elaborarea ofertei s-a ţinut
cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă în domeniile mediului, social şi al
relaţiilor de muncă si că acestea vor fi respectate pe parcursul îndeplinirii contractului.
Instituțiile competente de la care operatorii economici pot obţine informaţiile detaliate
privind obligaţiile relevante din domeniile mediului, social și al relaţiilor de muncă sunt
Ministerul Mediului și Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor
Vârstnice. (Formular 12 J) .
6. Propunere tehnică care va fi elaborată în conformitate cu cerințele din Caietul de sarcini și
în care se vor detalia caracteristicile serviciilor prestate. Propunerea tehnică va cuprinde
detalierea tuturor cerinţelor impuse prin caietul de sarcini.
7. Propunere financiara - Formular de oferta (Formular nr. 10B)
8. Dovada autorizării ANCPI pentru persoane fizice sau persoane juridice care vor presta
serviciile de cadastru.
Documentele se vor prezenta la adresa de e-mail achizitiicjs7@gmail.com 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 ofertele
declarate admisibile si depuse in SEAP până la 20.09.2021, ora 1000.

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 imobile aflate în patrimoniul Județului Sălaj”.
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