
 

 

 

 
PREŞEDINTE                                                           Nr. 3789 din 28.02.2023  
 
 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE 
 
              Având în vedere demararea procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică 
având ca obiect  „Servicii de întreținere curte : 
-imobil situat în municipiul Zalău, Piata 1 Decembrie 1918  nr.11 și  
-imobil – parcare situat în municipiul Zalău, strada Simion Bărnuțiu nr.67”,  vă rugăm să ne 
transmiteți oferta preţ pentru serviciile solicitate, în lei/mp fără TVA, în conformitate cu 
cerinţele caietului de sarcini, postat în SEAP.  
          Ofertele de preţ vor fi transmise în plic închis la Registratura Consiliului Județean Sălaj - 
ofertă pentru „Servicii de întreținere curte : 
-imobil situat în municipiul Zalău, Piata 1 Decembrie 1918  nr.11 și  
-imobil – parcare situat în municipiul Zalău, strada Simion Bărnuțiu nr.67” ,   
până la data de 16.03.2023 ora 1000. 
 
Cod de clasificare CPV:  77310000-6 - Amenajare si intretinere de spatii verzi 
        

Se va încheia contract de prestari servicii conform clauzelor contractuale anexate prezentei 

Invitații de participare. 

Durata contractului începe la data semnării lui și se încheie la 31.12.2023. 

          Valoarea totală estimată a  serviciilor prestate este de 63.025,21  lei fără TVA. 

          Prestarea serviciilor se va face în conformitate cu cerințele caietului de sarcini.  

 
         Operatorii economici au obligația de a prezenta oferta la Registratura Consiliului 
Județean Sălaj  în plic închis și aceasta va conține: 
1. Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 59-60 din Legea nr.98/2016 
privind achizițiile publice (Formular 12C). 
2. Declaraţie pe propria răspundere care să dovedească faptul că la elaborarea ofertei s-
a ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă în domeniile mediului, social şi al 
relaţiilor de muncă si că acestea vor fi respectate pe parcursul îndeplinirii contractului. 
Institutiile competente de la care op. Ec. pot obţine informaţiile detaliate privind obligaţiile 
relevante din domeniile mediului, social si al relaţiilor de muncă sunt Ministerul Mediului si 
Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice. (Formular 12J ). 
3. Propunerea tehnica - în conformitate cu cerințele din caietul de sarcini. Ofertantii vor 
prezenta propunerea tehnică astfel încât să se asigure posibilitatea verificării corespondenței 
propunerii tehnice cu specificațiile tehnice prevăzute în cadrul Caietului de sarcini. 
În vederea prestării serviciilor este necesar ca prestatorul să aibă un inginer în domeniul 
horticultură cu specializare de peisagistică. 
4. Propunerea financiară  (Formular 10 B) se va prezenta oferta de preț detaliată ______ 
lei/mp. 
 



Autoritatea Contractantă va evalua oferta depusă de operatorii economici și va 
transmite, operatorului economic clasat pe primul loc  în urma aplicării criteriului de 
atribuire ”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. 
           
 

      Orice solicitare de clarificări va fi transmisă Autorității Contractante la adresa de e-mail 
achizitiicjs7@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 Contractantă va posta răspunsurile la solicitările 
de clarificări, precum şi decizia de atribuire/anulare a achiziţiei prin publicare pe site-ul 
Consiliului Județean Sălaj, respectiv www.cjsj.ro, la secțiunea aferentă achiziției directe având ca 
obiect: „Servicii de întreținere curte :  

-imobil situat în municipiul Zalău, Piata 1 Decembrie 1918  nr.11 și  
    -imobil – parcare situat în municipiul Zalău, strada Simion Bărnuțiu nr.67” 
 
 
 
 
 

                    Cu considerație,  
 
 

                                                                                                  PREŞEDINTE, 
 DINU IANCU SĂLĂJANU   

      
 
 
 
 
 
      Șef Serviciul achiziții publice,    
      parteneriat public – privat                                                                                          
      şi urmărirea contractelor,                                                                                Întocmit, 
                Vultur Maria                                                                                             Maier Radu                                                                                                                  
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http://www.cjsj.ro/

