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DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA
Denumire oficiala: 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:
“Servicii de verificare – faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiţie “Refacere DJ 108S km 20+740-20+810 în satul Zalha”,

Data limita depunere oferta:
24.08.2021 10:00

Tip anunt:
Cumparari
directe

Tip
contract:
Servicii

Cod si denumire CPV:
71328000-3 - Servicii de verificare a
proiectelor de structuri portante (Rev.2)

Valoare
estimata:
4.200,00
RON

Caiet de sarcini:
Invitatie de participare+ Caiet de sarcini+
Clauze contractuale+Formulare.pdf

Descriere contract:
“Servicii de verificare – faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiţie “Refacere DJ 108S km 20+740-20+810 în satul Zalha”, Invitatia de participare,Cl
auzele contractuale, Formularele, Caietul de sarcini se regasesc atasate prezentului anunt publicitar. Invitatia de participare se regaseste si pe si
te-ul Consiliului Judetean Salaj www.cjsj.ro la sectiunea: Informatii publice-Achizitii publice-Achizitii directe. Valoarea estimata a contractului de a
chizitie publica este de 4.200 lei fara TVA.

Conditii referitoare la contract:
Se va încheia contract de servicii, iar draftul de contract se regăseste ataşat prezentei invitații. Durata contractului: 30 de zile de la data semnării
acestuia. Realizarea serviciilor de verificare – faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiţie “Refacere DJ 108S km 20+740-20+810 în satul Zalha”, va f
i de maxim 10 zile de la data încheierii Procesului verbal de predare primire a documentațiilor pentru verificare. Plata serviciilor prestate va fi ef
ectuată într-un termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data primirii facturii însoţita de procesul verbal de recepție

Conditii de participare:
Ofertele de preţ vor fi încărcate în catalogul electronic SEAP având titlul: Achizitie anunţ nr.ADV_________________, conform specificațiilor din caiet
ul de sarcini, precum și transmise la adresa de e-mail achizitiicjs3@gmail.com (pentru a putea verifica toate ofertele depuse pentru acest anunț)
până la data de 24.08.2021, ora 10:00 . Autoritatea Contractantă va evalua toate documentele transmise și va iniția achiziția directă în SEAP aplic
ând criteriul de atribuire “prețul cel mai scăzut” pentru ofertele declarate admisibile și depuse în SEAP până la data de 24.08.2021, ora 10:00. În
secțiunea “Descriere” se vor nominaliza persoanele ce vor fi implicate în derularea contractului, cu respectarea cerinţelor din caietul de sarcini .
Operatorii economici au obligatia de a depune până la data de 24.08.2021, ora 1000 la adresa de e-mail achiziţiicjs3@gmail.com următoarele do
cumente:(Formular 12A);(Formular 12B);certificat ONRC;Form12J;Propunerea tehnică care să fie în conformitate cu cerințele din caietul de sarci
ni; Nominalizarea personalului minim solicitat: 1 verificator de proiect, atestat în domeniul A4 - Rezistenţă şi stabilitate pentru construcţii rutier
e; 1 verificator de proiect, atestat în domeniul B2 - Siguranţă în exploatare pentru construcţii rutiere; 1 verificator de proiect, atestat în domeniul
D2 - Igiena, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului pentru toate domeniile;Cele trei domenii de atestare pot fi deținute și de un sin
gur verificator de proiect.Pentru persoanele nominalizate, ofertantul va prezenta următoarele documente: CV model european, semnat de titul
ar, datat, actualizat la data depunerii ofertei;Contract de muncă/extras REVISAL, acord sau angajament de participare (Formular 16),- Atestat de
verificator de proiect însoțit de legitimație, în conformitate cu legislația în vigoare și care să fie în perioada de valabilitate, pentru domeniile:A4,B
2,D2. Se va prezenta dovada incarcarii ofertei in catalogul electronic SEAP.

Criterii de atribuire:
pretul cel mai scazut

Informatii suplimentare:
Orice solicitare de clarificări va fi transmisă Autorității Contractante la adresa de e-mail achiziţiicjs3@gmail.com/ Registratura instituției noastre
Consiliul Județean Sălaj, Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, nr.11, cu mențiunea În atenția Serviciului Achiziții Publice Parteneriat Public-Privat și Ur
mărirea Contractelor, iar Autoritatea Contractantă va posta răspunsurile la solicitările de clarificări, precum şi decizia de atribuire/anulare a achi
ziţiei prin publicare pe site-ul Consiliului Județean Sălaj, respectiv www.cjsj.ro, la secțiunea aferentă achiziției directe având ca obiect: “Servicii de
verificare – faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiţie “Refacere DJ 108S km 20+740-20+810 în satul Zalha”.
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