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Adresa: Strada 1 Decembrie 1918, Nr. 12   Tara: Romania
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ANUNT 

Denumire contract:
,,Achiziționare și automatizare porți acces la unele imobile a�ate în patrimoniul Județului Sălaj''

Data limita depunere oferta:
23.09.2021 10:00

Tip anunt:
Cumparari

directe

Tip
contract:
Lucrari

Cod si denumire CPV:
44221310-1 - Porti de acces

(Rev.2)

Valoare
estimata:
67.226,89  RON

Caiet de sarcini:
DOCUMENTATIE ATRIBUIRE.pdf

Descriere contract:
,,Achiziționare și automatizare porți acces la unele imobile a�ate în patrimoniul Județului Sălaj'' Invitatia de participare, Caietul de sarci
ni, Clauzele contractuale și Formularele se regasesc atasat prezentului anunt publicitar.Invitația de participare și Formularele se regas
esc si pe site-ul Consiliului Judetean Salaj, www.cjsj.ro, la sectiunea:Informatii publice-Achizitii publice-Achizitii directe.Valoarea totală e
stimată a achiziției este de 67.226,89 lei fără TVA

Conditii referitoare la contract:
Se va încheia contract conform draftului de contract publicat în SEAP. Durata contractului este de 120 de zile de la data semnării contr
actului. Durata de livrare și montaj este de 90 de zile de la data semnării contractului. Plata facturii se va face într-un termen de 30 de
zile calendaristice de la data primirii facturii însoțită de procesul verbal de recepție acceptat de către Autoritatea Contractantă.

Conditii de participare:
Ofertele de preţ vor � încărcate în catalogul electronic SEAP având titlul “Achiziție anunț nr. ADV…………….”, conform speci�cațiilor din c
aietul de sarcini, precum și transmise la adresa de e-mail achizitiicjs9@gmail.com (pentru a putea veri�ca toate ofertele depuse pentr
u acest anunț), până la data de 23.09.2021, ora 10:00.Se va veri�ca catalogul electronic SEAP şi se va selecta oferta cu preţul cel mai sc
ăzut dintre ofertele declarate admisibile și depuse în SEAP până la data de 23.09.2021, ora 10:00. În secțiunea ”Descriere” se vor detali
a lucrările solicitate, respectând întocmai cerinţele din caietul de sarcini. Lucrările vor � executate la imobilul situat în Zalău, Piața 1 De
cembrie 1918 nr. 11, județul Sălaj, unde își desfașoară activitatea Consiliul Județean Sălaj și la locația din Zalău strada Lt. Colonel Preto
rian, nr. 30, proprietatea Judeţului Sălaj. În perioada de garanție ofertantul va asigura mentenanța sisitemelor de închidere și deschid
ere pe cheltuiala sa. Pentru a putea asigura mentenanța cu operativitatea și a nu � blocate porțile de acces, ceea ce ar împiedica buna
desfășurare a activităților instituțiilor unde vor � amplasate, ofertantul va avea punct de lucru în Municipiul Zalău. Intervalul de timp d
e intervenție va � de maxim o oră de la solicitarea Autorității Contractante. Operatorii economici care depun ofertă de preţ pe catalog
ul electronic SEAP pentru această achiziţie trebuie să depună urmatoarele documente la urmatoarea adresă de e-mail: achizitiicjs9@g
mail.com: a)Formular 12A;b)Formular 12B;c)Formular 12 D;d)Formular 12 J;e)certi�catul ONRC,f)Propunerea tehnică va � elaborată în
conformitate cu cerințele din Caietul de sarcini.g)Propunerea �nanciară se va face în lei evidenţiindu-se distinct taxa pe valoare adăug
ată (TVA).Operatorii economici trebuie să prezinte formularul de ofertă (Formular 10 C) care este elementul principal al propunerii �n
anciare, însoțit de listele de cantități completate

Criterii de atribuire:
pretul cel mai scăzut

Informatii suplimentare:
Documentele se vor prezenta la adresa de e-mail achizitiicjs9@gmail.com până la data de 23.09.2021 ora 10:00 precum și dovada încă
rcarii ofertei în catalogul electronic SEAP (Print Screen). Autoritatea Contractantă va evalua toate documentele transmise şi va iniţia ac
hiziţia directă în SEAP aplicand criteriul de atribuire ”preţul cel mai scăzut” pentru ofertele declarate admisibile și depuse în SEAP până
la data de 23.09.2021, ora 10:00. Orice solicitare de clari�cări va � transmisă Autorității Contractante la adresa e-mail achizitiicjs9@gm
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ail.com / Registratura instituției noastre Consiliul Județean Sălaj, Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, nr.11, cu mențiunea În atenția Servici
ului Achiziții Publice Parteneriat Public-Privat și Urmărirea Contractelor, iar Autoritatea Contractantă va posta răspunsurile la solicităril
e de clari�cări, 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: ,,Achiziționare și automatizare porți acces la unele imobile a�ate în patrimo
niul Județului Sălaj''.

LISTA VERSIUNI ANUNT PUBLICITAR 
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