PREŞEDINTE

Nr. 5058 din 14.04.2020
INVITAŢIE DE PARTICIPARE

Având în vedere demararea achiziţiei directe având ca obiect:
LOT.1 - ”Service pentru autoturismele din parcul auto al Consililui Județean Sălaj ”
LOT.2 - ”Service autoturism marca DACIA DUSTER, utilizat de Centrul Militar Județean
Sălaj”, vă rugăm să ne prezentaţi oferta de preţ pentru:
 reparații mecanice, tinichigerie, vopsitorie, electrice în lei fără TVA/oră
intervenție;
 ITP în lei fără TVA/autoturism;
 servicii de tractare și transport pe platformă a autovehiculelor avariate în lei fără
TVA/km,
în conformitate cu cerințele din caietele de sarcini, anexate prezentei și postate pe site-ul
Consiliului Județean Sălaj, www.cjsj.ro, la secțiunea aferentă achiziției directe având ca obiect:
LOT.1 - ”Service pentru autoturismele din parcul auto al Consililui Județean Sălaj ”
LOT.2 - ”Service autoturism marca DACIA DUSTER, utilizat de Centrul Militar
Județean Sălaj”
Ofertele de preț va fi încărcate în catalogul electronic SEAP având titlul - “Achiziție anunț nr.
ADV1141571” LOT.1 respectiv - “Achiziție anunț nr. 1141571” LOT.2 (pentru a se putea initia
achizitiile dinstinct pe loturi), conform cerințelor specificate în Caietele de sarcini anexate,
precum și transmise la adresa de e-mail achizitiicjs8@gmail.com (pentru a putea verifica toate
ofertele depuse pentru acest anunț) până la data de 27.04.2020, ora 10:00.
Se va verifica catalogul electronic din SEAP şi se va selecta oferta cu preţul cel mai scăzut
pentru reparații mecanice, tinichigerie, vopsitorie, electrice, dintre ofertele declarate
admisibile și depuse până la data de 27.04.2020, ora 10:00.
În secțiunea ”Descriere” se vor detalia detalia caracteristicile serviciilor solicitate
conform cerinţelor din Caietele de sarcini, precum și prețurile unitare în lei fără TVA pentru
serviciile solicitate.
Cod de clasificare CPV :
- 50112100-4 Servicii de reparare a automobilelor;
- 71631200-2 Servicii de inspectie tehnica a automobilelor;
Valoarea estimată a serviciilor este de:
LOT.1 - ”Service pentru autoturismele din parcul auto al Consililui Județean Sălaj ” 60.000
lei fără TVA/an calendaristic;
LOT.2 - ”Service autoturism marca DACIA DUSTER, utilizat de Centrul Militar Județean
Sălaj” - 2.500 lei fără TVA/an calendaristic.
Prestarea serviciilor care urmează a fi achiziționate va fi asigurată de la data semnării
contractului până la data de 31.12.2020, în funcție de necesitate.
Operatorii economici ofertanți trebuie să dețină punct de lucru în Zalău și să execute toată
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gama de reparații/servicii solicitate prin Caietul de sarcini, pentru toate autovehiculele
achizitorului menționate în Caietul de sarcini. Unitatea prestatoare trebuie să fie autorizată de
către REGISTRUL AUTO ROMÂN pentru efectuarea de servicii de întreținere și reparare a
mărcilor și tipurilor de autivehicule pentru care depune ofertă (VOLKSWAGEN, SKODA și DACIA).
În acest sens, până la data de 27.04.2020 ora 10:00, ofertanții vor transmite la adresa de e-mail
achizitiicjs8@gmali.com documente care fac dovada îndeplinirii acestor cerințe.
Se vor încheia contracte de prestare servicii (dinstinct pe loturi)conform proiectului de
contract anexat prezentei.
Recepția autovehiculelor la care s-au efectuat lucrări de revizii sau lucrări de reparații, se
va efectua la sediul unității service a prestatorului, activitate la care va participa, obligatoriu,
delegatul autorității contractante.
La preluarea autovehiculului se vor pune la dispoziția beneficiarului următoarele
documente:
factura (pe factură se va menționa modul de asigurare a garanției - în timp sau km efectiv
parcurși);
deviz, ce va cuprinde calcul explicit pentru manoperă și piese;
certificat de garanție (pentru lucrările efectuate, piesele schimbate), după caz;
constatarea tehnică, după caz.
Preţurile pieselor care urmează a fi înlocuite vor fi comunicate de către prestator
beneficiarului şi vor fi achiziţioante de către acesta doar după acceptul beneficiarului.
Plata facturii se va face într-un termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data
primirii facturii acceptate de către achizitor. Factura va avea anexat devizul final al reparației şi
fișa tehnologică – analitică acceptate de beneficiar cu valoarea manoperei și separat valoarea
pieselor și materialelor.
Orice solicitare de clarificări va fi transmisă Autorității Contractante la adresa de e-mail
achizitiicjs8@gmail.com/ Registratura instituției noastre Consiliul Județean Sălaj din
localitatea Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, nr.11, cu mențiunea „În atenția Serviciului
Achiziții Publice, Parteneriat Public-Privat și Urmărirea Contractelor”, iar Autoritatea
Contractantă va transmite răspunsurile la solicitările de clarificări prin publicare pe site-ul
Consiliului Județean Sălaj, respectiv www.cjsj.ro, la secțiunea aferentă achiziției directe având
ca obiect:
LOT.1 - ”Service pentru autoturismele din parcul auto al Consililui Județean Sălaj ”
LOT.2 - ”Service autoturism marca DACIA DUSTER, utilizat de Centrul Militar Județean
Sălaj”,
Cu considerație,
PREŞEDINTE,
Tiberiu Marc

Șef serviciu,
Vultur Maria

Întocmit,
Turda Gavril
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