
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 supraveghere a execuției lucrărilor (dirigintare de șantier) pentru obiectivul de investiție „Modernizare DJ 109P: km 24+065 - 27+590, Camăr
- lim. jud. Satu-Mare”

Data limita depunere oferta:
24.10.2022 10:00

Tip anunt:

Cumparari
directe

Tip
contract:

Servicii

Cod si denumire CPV:

71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrarilor
(Rev.2)

Valoare
estimata:

165.300,00 
RON

Caiet de sarcini:

supraveghere

DJ109P.zip.p7s

Descriere contract:

Servicii de supraveghere a execuției lucrărilor (dirigintare de șantier) pentru obiectivul de investiție „Modernizare DJ 109P: km 24+065 - 27+590, Camăr
- lim. jud. Satu-Mare”, conform documentației de atribuire atașate și postate pe site-ul www.cjsj.ro, secțiunea Informații publice-Achiziții Publice-Achiziț
ii directe. Valoarea totală estimată a serviciilor este de 165.300,00 lei fără TVA.

Conditii referitoare la contract:

Se va încheia contract de prestări servicii, conform clauzelor contractuale anexate prezentului anunț publicitar. Durata Contractului de prestări servicii
este de 96 luni, din care: - 36 luni în perioada de execuție a lucrărilor, de la data menționată în Ordinul de începere a serviciilor cu posibilitatea de prel
ungire automată, fără a � necesar un acord de voință expres al Părților în acest sens și fără costuri suplimentare, în situația depășirii, din motive indep
endente de culpa Autorității Contractante, a termenelor de realizare a lucrărilor prevăzute în Contractul de execuție lucrări sau a altor termene din cu
prinsul Contractului de execuție lucrări, depășire care face necesară prestarea în continuare a serviciilor de supervizare. - 60 luni în perioada de garanț
ie a lucrărilor. Plata serviciilor se va face în termen de 30 zile de la data primirii facturii astfel: - 80% din valoarea contractului de prestări servicii, pe par
cursul derulării contractului de execuție, proporțional cu stadiul �zic realizat, respectiv situații de lucrări con�rmate de Autoritatea Contractantă. Vts x
80% x C% = valoare de plată unde: Vts = valoare totală supervizare C% = procent lucrări de execuție acceptat la plată de către Autoritatea Contractantă
- 10% din valoarea contractului după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor fără obiecții și predarea documentației ”as-built”;
- 10% din valoarea contractului după semnarea procesului-verbal de recepție �nală fără obiecții.

Conditii de participare:

Ofertele de pret vor � încărcate în catalogul electronic SEAP având titlul „Achiziție anunț nr. _____________________”, conform speci�cațiilor din caietele de
sarcini, precum și transmise la adresa de e-mail achizitiicjs6@gmail.com, (pentru a putea veri�ca toate ofertele depuse pentru acest anunț) până la dat
a de 24.10.2022 ora 10:00. În secțiunea ”Descriere” se vor detalia serviciile care urmează a � prestate. Operatorii economici care depun oferta de preț
pe catalogul electronic SEAP pentru această achiziție trebuie sa depună urmatoarele documente la urmatoarea adresăde e-mail: achizitiicjs6@gmail.co
m: 1. Formular 12A; 2. Formular 12B; 3. Formular 12C; 4. Formular 12 D; 5. Formular 12 J; 6. Certi�cat ONRC; 7. Propunerea tehnică; 8. Personalul mini
m propus pentru îndeplinirea contractului (se va nominaliza în conformitate cu cerințele din Caietul de sarcini cap. 6 PERSONALUL SUPERVIZORULUI)
9. Gra�c de timp Anexa 2 10. Propunerea �nanciară: Ofertantul trebuie sa prezinte formularul de ofertă (Formular 10B) care reprezintă elementul prin
cipal al propunerii, însoțit de ANEXA FIN 1, FIN 1B și ANEXA FIN 1C, completate corespunzător. Documentele se vor prezenta la adresa de e-mail achizit
iicjs6@gmail.com până la data de 24.10.2022 ora 10:00, precum și dovada încărcarii ofertei în catalogul electronic SEAP (Print Screen).

Criterii de atribuire:

Autoritatea Contractantă va evalua toate documentele transmise și va iniția achiziția directă în SEAP aplicand criteriul de atribuire ”prețul cel mai scăzu
t” pentru ofertele declarate admisibile și depuse în SEAP până la data de 24.10.2022 ora 10:00.

Informatii suplimentare:

Orice solicitare de clari�cări va � transmisă Autorității Contractante la adresa de e-mail achizitiicjs6@gmail.com/ Registratura instituției noastre Consili
ul Județean Sălaj din localitatea Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, nr.11, cu mențiunea „În atenția Serviciului Achiziții Publice, Parteneriat Public-Privat și
Urmărirea Contractelor”, iar Autoritatea Contractantă va transmite răspunsurile la solicitările de clari�cări, precum și decizia de atribuire/anulare a ach
iziției prin publicare pe site-ul Consiliului Județean Sălaj, respectiv www.cjsj.ro, la secțiunea aferentă achiziției directe având ca obiect Servicii de suprav
eghere a execuției lucrărilor (dirigintare de șantier) pentru obiectivul de investiție „Modernizare DJ 109P: km 24+065 - 27+590, Camăr - lim. jud. Satu-M
are”.
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