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DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA 

Denumire o�ciala: JUDETUL SALAJ CIF: 4494764 

Adresa: Strada 1 Decembrie 1918, Nr. 11 Tara: Romania

Tel: +40 0260614120 Fax: +40 0260661097 E-mail: licitatiesj@cjsj.ro Punct(e) de contact: Maria Vultur In atentia: : Maria Vultur

ANUNT 

Denumire contract:

„Servicii de amenajare peisagistică la sediul Consiliului Județean Sălaj”

Data limita depunere oferta:
15.11.2022 10:00

Tip anunt:

Cumparari directe

Tip contract:

Servicii

Cod si denumire CPV:

71421000-5 - Servicii de amenajare peisagistica (Rev.2)

Valoare estimata:

30.000,00  RON

Caiet de sarcini:

Documentatie atribuire.pdf

Descriere contract:

"Servicii de amenajare peisagistică la sediul Consiliului Județean Sălaj” Invitația de participare ,Caietul de sarcini, clauzele contractuale si formularele se regăsesc atașat
e prezentului anunț publicitar. Anuntul publicitar se regaseste si postat pe site-ul Consiliului Judetean Salaj www.cjsj.ro la secțiunea: Informații publice- Achiziții publice
-Achiziții directe. Valoarea estimată a contractului de achiziţie publică este de 30.000,00 lei fără TVA.

Conditii referitoare la contract:

Se va încheia contract de servicii conform draftului de contract anexat prezentei invitații. Durata contractului este de 12 luni de la data semnarii acestuia. Durata de pr
estare a serviciilor este de 30 de zile de la semnarea contractului.

Conditii de participare:

Ofertele de preţ vor � transmise în plic închis la Registratura Consiliului Județean Sălaj- ofertă pentru “Servicii de amenajare peisagistică la sediul Consiliului Județean S
ălaj”, până la data de 15.11.2022 ora 10:00. Operatorii economici au obligația de a prezenta oferta la Registratura Consiliului Județean Sălaj în plic închis și aceasta va c
onține: 1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59-60 (Formular 12D). 2. Declaraţie pe propria răspundere. (Formular 12J ). 3. Propunerea tehnica - în conf
ormitate cu cerintele din caietul de sarcini. Ofertantii vor prezenta propunerea tehnică astfel încât să se asigure posibilitatea veri�cării corespondenței propunerii tehn
ice cu speci�cațiile tehnice prevăzute in cadrul Caietului de sarcini. • Operatorii economici au obligatia de a prezenta o metodologie de prestare a serviciilor in conform
itate cu cerintele din caietul de sarcini si de a nominaliza personal minim: - 1 inginer in domeniul horticultura cu specializare de peisagistica. • Operatorii economici au
obligatia de a prezenta pentru persoana nominalizata urmatoarele documente: - CV semnat de titular, datat, actualizat la data depunerii ofertei; - Diplomă de studii, în
copie; - Contract de muncă/extras REVISAL/angajament sau acord de participare; 4.Propunerea �nanciară - (Formular 10 B) se va prezenta oferta de pret pentru servici
ile solicitate in lei fără TVA/ servicii de amenajare peisagistică .

Criterii de atribuire:

Autoritatea Contractantă va evalua oferta depusă de operatorii economici și va transmite, operatorului economic clasat pe primul loc în urma aplicării criteriului de atr
ibuire ”prețul cel mai scăzut” o adresă prin care o să solicite încărcarea în catalogul electronic din SEAP a ofertei prezentate în vederea inițierii achiziției cu acesta.

Informatii suplimentare:

Orice solicitare de clari�cări va � transmisă Autorității Contractante la adresa e-mail achizitiicjs11@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 Urmărirea Contractelor, iar Autoritatea Contracta
ntă va posta răspunsurile la solicitările de clari�cări, precum şi decizia de atribuire/anulare a achiziţiei prin publicare pe site-ul Consiliului Județean Sălaj, respectiv ww
w.cjsj.ro, la secțiunea aferentă achiziției directe având ca obiect „Servicii de amenajare peisagistică la sediul Consiliului Județean Sălaj”.
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