
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 E-mail: licitatiesj@cjsj.ro Punct(e) de contact: Maria Vultur In atentia: : Maria Vultur

ANUNT 

Denumire contract:

,,Serviciul de adăpostire a animalelor a�ate în pericol, ce fac obiectul unui ordin de plasare în adăpost”, - Lotul I, bovine; - Lotul II, cabaline; - Lotu
l III, ovine și caprine; - Lotul IV, porcine; - Lotul V, câini și pisici; - Lotul VI, păsări și animale de companie; - Lotul VII, animale sălb

Data limita depunere oferta:
17.05.2022 13:20

Tip anunt:

Cumparari
directe

Tip
contract:

Servicii

Cod si denumire CPV:

85200000-1 - Servicii veterinare
(Rev.2)

Valoare
estimata:

84.033,61 
RON

Caiet de sarcini:

Invitatia+Caiet de sarcini+Clauze - lot

1,2,3,4,5,6,7.pdf

Descriere contract:

Serviciul de adăpostire a animalelor a�ate în pericol, ce fac obiectul unui ordin de plasare în adăpost, - Lotul I, bovine; - Lotul II, cabaline; - Lotul I
II, ovine și caprine; - Lotul IV, porcine; - Lotul V, câini și pisici; - Lotul VI, păsări și animale de companie; - Lotul VII, animale sălbatice. Invitatia de p
articipare, clauzele contractuale si caietul de sarcini se gasesc atasate anuntului publicitar.Invitatia de participare si anuntul publicitar se regases
c pe site-ul Consiliului Județean Sălaj, respectiv www.cjsj.ro, la secțiunea aferentă achiziției directe având ca obiect: ,,Serviciul de adăpostire a ani
malelor a�ate în pericol, ce fac obiectul unui ordin de plasare în adăpost”.

Conditii referitoare la contract:

Se va încheia contract de prestări servicii, conform clauzelor de contract atașate prezentei invitații. Durata contractului este de la data semnării
acestuia până la 31.12.2022. Plata facturii se va face într-un termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data primirii facturii. Factura va � e
misă începând cu ziua următoare expirării măsuri de plasare în adăpost la care va anexa în mod obligatoriu un tabel care va cuprinde specia ani
malului adăpostit, nr de identi�care pentru animalele domestice, perioada pe zile în care a fost adăpostit, costul manoperei de capturare/prelua
re, costul transportului acestuia de la locul preluării la adăpostul de animale, costurile cu cazare și hrănire/zi, costurile cu manopera sanitar vete
rinara si costul medicamentelor folosite.

Conditii de participare:

Se va prezenta oferta de preț, distinct pe �ecare Lot în parte în lei fără TVA prin urmare 7 (șapte) poziții în catalogul electronic, DISTINCT PENTR
U FIECARE LOT. Ofertele de preţ vor � încărcate în catalogul electronic SEAP având titlul “Achizitie anunt nr. ____________________”, conform speci�
cațiilor din caietul de sarcini anexat, precum și transmise la adresa de e-mail achizitiicjs7@gmail.com, (pentru a putea veri�ca toate ofertele dep
use pentru acest anunț), până la data de 17.05.2022 ora 1000. Se va veri�ca catalogul electronic SEAP şi se va selecta oferta cea mai avantajoasă
din punct de vedere economic dintre ofertele declarate admisibile și depuse în SEAP până la data de 17.05.2022, ora 1000. Valoarea maximă est
imată a contractelor de servicii pentru anul 2022 este de: - Lotul I, bovine – 10.084,03 lei făra TVA; - Lotul II, cabaline – 25.210,08 lei fără TVA; - Lo
tul III, ovine și caprine – 8.403,36 lei fără TVA; - Lotul IV, porcine – 4.201,68 lei fără TVA; - Lotul V, câini și pisici – 25.210,08 lei fără TVA; - Lotul VI, p
ăsări și animale de companie – 2.521,01 lei fără TVA; - Lotul VII, animale sălbatice – 8.403,36 lei fără TVA. valori ce cuprind atât prețul pentru capt
urarea, transportul animalelor cât și prețul cazării, hrănirii, a medicamentelor și vaccinurile folosite și a manoperelor sanitare veterinare efectua
te pe perioada cât animalul a fost sub incidența ordinului de plasare în adăpost pentru �ecare lot in parte. În secțiunea “Descriere” se vor preciz
a preturile distincte pe �ecare categorie de servicii respectând întocmai cerințele caietului de sarcini. La adresa de e-mail achizitiicjs7@gmail.co
m, operatorii economici au obligația de a transmite până la data limită de încărcare a ofertelor pe SEAP, respectiv 17.05.2022, ora 10:00, următo
arele documente valabile pentru toată perioada de derulare a contractului: Propunerea �nanciară (formular 10B), Propunerea tehnica conform
celor speci�cate in invitatia de participare

Criterii de atribuire:

oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic conform Anexa 1 - DETALIEREA PRIVIND PUNCTAJUL ACORDAT

Informatii suplimentare:

Orice solicitare de clari�cări va � transmisă Autorității Contractante la adresa e-mail achizitiicjs7@gmail.com / Registratura instituției noastre, Co
nsiliul Județean Sălaj, Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, nr.11, cu mențiunea În atenția Serviciului Achiziții Publice Parteneriat Public-Privat și Urmăr
irea Contractelor, iar Autoritatea Contractantă va posta răspunsurile la solicitările de clari�cări, precum şi decizia de atribuire/anulare a achiziţiei
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prin publicare pe site-ul Consiliului Județean Sălaj, respectiv www.cjsj.ro, la secțiunea aferentă achiziției directe având ca obiect: ,,Serviciul de ad
ăpostire a animalelor a�ate în pericol, ce fac obiectul unui ordin de plasare în adăpost”.

LISTA VERSIUNI ANUNT PUBLICITAR 
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