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ANUNT 

Denumire contract:

Servicii de actualizare expertiză pentru obiectivul de investiții „Punere în siguranță Pod peste râul Someș pe DJ 108E, km 1+630”

Data limita depunere oferta:
29.03.2023 10:00

Tip anunt:

Cumparari
directe

Tip
contract:

Servicii

Cod si denumire CPV:

71322500-6 - Servicii de proiectare tehnica pentru
infrastructura de transport (Rev.2)

Valoare
estimata:

126.050,42 
RON

Caiet de sarcini:

Documentatie de

atribuire.pdf

Descriere contract:

Servicii de actualizare expertiză pentru obiectivul de investiții „Punere în siguranță Pod peste râul Someș pe DJ 108E, km 1+630”, confor
m cerințelor din caietul de sarcini atașat prezentului anunț publicitar. Valoarea estimată a contractului de achiziție publică este de 126.
050,42 lei fără TVA. Formularele și documentația tehnică se regăsesc pe site-ul Consiliului Județean Sălaj, la secțiunea aferentă prezent
ei achiziții directe, www.cjsj.ro- Informații publice-Achiziții publice- Achiziții directe. Caietul de sarcini și clauzele contractuale se regăses
c atașate prezentului anunț publicitar.

Conditii referitoare la contract:

Se va încheia contract de servicii conform draftului de contract anexat prezentului anunț publicitar. Durata contractului este de 6 luni d
e la semnarea acestuia. Durata de realizare a documentației este de 2 luni de la data menționată în ordinul de începere a serviciilor. Pla
ta serviciilor prestate în baza contractului de servicii va � efectuată în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea facturii însoțită
de procesul verbal de recepție a documentelor elaborate.

Conditii de participare:

Ofertele de preț vor � transmise în plic închis la Registratura Consiliului Județean Sălaj- ofertă pentru Servicii de actualizare expertiză p
entru obiectivul de investiții „Punere în siguranță Pod peste râul Someș pe DJ 108E, km 1+630” , până la data de 29.03.2023 ora 10:00.
Operatorii economici au obligația de a prezenta oferta la Registratura Consiliului Județean Sălaj în plic închis și aceasta va conține: 1. Fo
rmular 12A 2. Formular 12B 3. Formular 12C 4. Formular 12 D 5. Certi�catul ONRC, sau pentru ofertanții străini, document echivalent e
mis în țara de rezidență, (traducere autorizată în limba romană 6. Formular 12 J 7. Propunerea tehnică - Organizare și metodologie ; - G
ra�c de prestare a serviciilor (ANEXA 2); - Declarația ofertantului (Formular 15); - În vederea elaborării documentațiilor tehnice, operato
rii economici vor nominaliza personalul minim obligatoriu, conform cerințelor din caietul de sarcini 8. Propunerea �nanciară (Formular
10B) Formularele sunt puse la dispoziția ofertanților pe site-ul www.cjsj.ro- Informații publice-Achiziții publice- Achiziții directe la secțiu
nea aferentă prezentei achiziții.

Criterii de atribuire:

Autoritatea Contractantă va evalua oferta depusă de operatorii economici și va transmite, operatorului economic clasat pe primul loc î
n 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.

Informatii suplimentare:

Orice solicitare de clari�cări va � transmisă Autorității Contractante la adresa e-mail achizitiicjs11@gmail.com / Registratura instituției n
oastre Consiliul Județean Sălaj, Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 11, cu mențiunea În atenția Serviciului Achiziții Publice Parteneriat Pu
blic-Privat și Urmărirea Contractelor, iar Autoritatea Contractantă va posta răspunsurile la solicitările de clari�cări, precum și decizia de
atribuire/anulare a achiziției prin publicare pe site-ul Consiliului Județean Sălaj, respectiv www.cjsj.ro, la secțiunea aferentă achiziției dir
ecte având ca obiect Servicii de actualizare expertiză pentru obiectivul de investiții „Punere în siguranță Pod peste râul Someș pe DJ 108
E, km 1+630”.
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