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ANUNT 

Denumire contract:
Elaborare expertiză tehnică ”Extindere pe verticală corp C4 din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău”

Data limita depunere oferta:
21.05.2021 10:00

Tip anunt:
Cumparari directe

Tip contract:
Servicii

Cod si denumire CPV:
71319000-7 - Servicii de expertiza (Rev.2)

Valoare estimata:
21.008,00  RON

Caiet de sarcini:
Documentatie atribuire.pdf

Descriere contract:
Elaborare expertiză tehnică ”Extindere pe verticală corp C4 din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău” Invitația de participare, Clauzele contractuale, F
ormularele, Caietul de sarcini și documentele anexe la caietul de sarcini se regăsesc atașate prezentului anunț publicitar. Invitația de participare și formular
ele se regăsesc și pe site-ul Consiliului Județean Sălaj, www.cjsj.ro, la secțiunea:Informații publice-Achiziții publice-Achiziții directe.Valoarea estimată a contra
ctului de achiziţie publică este de 21.008,00 lei fără TVA

Conditii referitoare la contract:
Se va încheia contract de servicii conform draftului de contract anexat prezentei invitații. Durata contractului este de 3 luni de la semnarea acestuia. Durata
de realizare a doc. teh. 2 luni de la semnarea contractului.

Conditii de participare:
Ofertele de preţ vor � încărcate în catalogul electronic SEAP având titlul “Achiziție anunț nr. ADV______________”, conform speci�cațiilor din caietul de sarcini,
precum și transmise la adresa de e-mail achizitiicjs9@gmail.com (pentru a putea veri�ca toate ofertele depuse pentru acest anunț), până la data de 21.05.2
021 ora 10:00.Se va veri�ca catalogul electronic SEAP şi se va selecta oferta cu preţul cel mai scăzut dintre ofertele declarate admisibile și depuse în SEAP pâ
nă la data de 21.05.2021 ora 10:00.În secţiunea ”Descriere” se vor menționa caracteristicile serviciilor prestate conform cerinţelor din Caietul de sarcini şi pe
rsoana nominalizată pentru prestarea acestor servicii (expert tehnic – pentru domeniul A1).Operatorii economici care depun oferta de preţ pe catalogul ele
ctronic din SEAP pentru această achiziţie trebuie să depună următoarele documente la urmatoarea adresă de e-mail achizitiicjs9@gmail.com:1.Declarație(F
ormular 12A).2. Declarație(Formular 12B).3.Declarație(Formular 12 D) 4.certi�catul ONRC 5. Declarație (Formular 12 J).6. Propunerea tehnică va � elaborată î
n conformitate cu cerințele din Caietul de sarcini.Prop. tehnică va cuprinde detalierea tuturor cerinţelor impuse prin caietul de sarcini.7Nominalizarea perso
nalului minim solicitat: 1 expert tehnic pentru domeniul A1Pentru persoana nominalizată, ofertantul va prezenta Atestatde expert tehnic pentru domeniul A
1 - însoțit de legitimație valabilă la data depunerii ofertei

Criterii de atribuire:
Plata serviciilor prestate în baza contractului de servicii de expertiză va � efectuată în 30 de zile de la primirea facturii însoțite de procesul-verbal de recepție
a expertizei.

Informatii suplimentare:
Orice solicitare de clari�cări va � transmisă Autorității Contractante la adresa e-mail achizitiicjs9@gmail.com / Registratura instituției noastre Consiliul Județ
ean Sălaj, Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 11, cu mențiunea În atenția Serviciului Achiziții Publice Parteneriat Public-Privat și Urmărirea Contractelor, iar A
utoritatea Contractantă va posta răspunsurile la solicitările de clari�cări, precum şi decizia de atribuire/anulare a achiziţiei prin publicare pe site-ul Consiliul
ui Județean Sălaj, respectiv www.cjsj.ro, la secțiunea aferentă achiziției directe având ca obiect Elaborare expertiză tehnică ”Extindere pe verticală corp C4 di
n cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău”.
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