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DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA
Denumire o ciala: JUDETUL SALAJ



CIF: 4494764

Adresa: Strada 1 Decembrie 1918, Nr. 12

Tara: Romania

Tel: +40 0260614120 Fax: +40 0260661097
Vultur In atentia: : Maria Vultur

E-mail: licitatiesj@cjsj.ro

Punct(e) de contact: Maria

ANUNT



Denumire contract:
“Studii geotehnice, studii topogra ce, expertiză tehnică pentru zid de sprijin (împrejmuire) la imobilul si
tuat în municipiul zalău, Piața 1 Decembrie 1918, nr.11”

Data limita depunere oferta:
06.05.2020 10:00

Tip anunt:
Cumparari
directe

Tip
contract:
Servicii

Cod si denumire CPV:
71322500-6 - Servicii de proiectare
tehnica pentru infrastructura de transport
(Rev.2)

Valoare
estimata:

Caiet de
sarcini:

6.500,00
RON

Documentatie
atribuire.pdf

Descriere contract:
“Studii geotehnice, studii topogra ce, expertiză tehnică pentru zid de sprijin (împrejmuire) la imobilul si
tuat în municipiul zalău, Piața 1 Decembrie 1918, nr.11”Invitatia de participare, formularele, Caietul de s
arcini si Clauzele contractuale se regasesc atasate prezentului anunt publicitar precum si postate pe sit
e-ul Consiliului Judetean Salaj, www.cjsj.ro, la sectiunea:Informatii publice-Achizitii publice-Achizitii direc
te.Valoarea estimată a contractului de achiziţie publică este de 6.500,00 lei fără TVA.

Conditii referitoare la contract:
Se va încheia contract de servicii conform draftului de contract anexat prezentului anunt de participare.
Durata totală a contractului de lucrări va de 2 luni, de la data semnării acestuia. Durata de realizare a
documentației este de 2 luni de la semnarea contractului. Plata serviciilor prestate va efectuată în ter
men de 30 zile de la primirea facturii însoţită de procesul verbal de recepție a documentațiilor tehnice.

Conditii de participare:
Ofertele de preţ vor încărcate în catalogul electronic SEAP având titlul “Achiziție anunț nr._____________
___”, conform speci cațiilor din caietul de sarcini, precum și transmise la adresa de e-mail achizitiicjs9@
gmail.com (pentru a putea veri ca toate ofertele depuse pentru acest anunț), până la data de 06.05.20
20 ora 10:00.In secţiunea ”Descriere” se vor detalia caracteristicile serviciilor prestate conform cerinţelo
r din Caietul de sarcini şi persoana/persoanele nominalizate în prestarea acestor servicii. Operatorii ec
onomici care depun oferta de preţ pe catalogul electronic din SEAP pentru această achiziţie au obligația

să depună urmatoarele documente la urmatoarea adresă de e-mail: achizitiicjs9@gmail.com:(Formular
12A).(Formular 12B).certi catul ONRC(Formular 12 J).Propunerea tehnică care să e în conformitate cu
cerințele din caietul de sarcini, respectiv, ofertanții vor prezenta propunerea tehnică astfel încat să se a
sigure posibilitatea veri cării corespondenței propunerii tehnice cu speci cațiile tehnice prevăzute în c
adrul Caietului de sarcini Propunerea Tehnică trebuie să demonstreze că Ofertantul a înțeles corect cer
ințele din caietul de sarcini și că soluția sa tehnică prezentată îndeplinește întru totul aceste speci cații.
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mail, în termenul stabilit, Autoritatea Contractantă nu va lua în considerare oferta de preț depusă în SE
AP. Autoritatea Contractantă va evalua toate documentele transmise prin e-mail și va iniția achiziția dir
ectă în SEAP, aplicând criteriul de atribuire, ”prețul cel mai scăzut” cu operatoul economic care a depus
oferta admisibilă în SEAP până la data de 06.05.2020 ora 10:00.

Criterii de atribuire:
Pretul cel mai scazut.

Informatii suplimentare:
Orice solicitare de clari cări va transmisă Autorității Contractante la adresa e-mail achizitiicjs9@gmail.
com / Registratura instituției noastre Consiliul Județean Sălaj, Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, nr.12, cu
mențiunea În atenția Serviciului Achiziții Publice Parteneriat Public-Privat 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 secțiun
ea aferentă achiziției directe având ca obiect: “Studii geotehnice, studii topogra ce, expertiză tehnică p
entru zid de sprijin (împrejmuire) la imobilul situat în municipiul zalău, Piața 1 Decembrie 1918, nr.11”

LISTA VERSIUNI ANUNT PUBLICITAR



