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 PREŞEDINTE                                                        Nr. 6805 din 19.04.2022 
 

 
 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE 
 
 
 

  Având în vedere demararea achiziţiei directe având ca obiect „Servicii de întreținere 

instalații electrice la imobilele aflate în administrarea Consiliului Județean Sălaj”, vă rugăm 

să ne prezentaţi oferta de preţ în lei fără TVA/oră intervenție pentru serviciile solicitate, în 

conformitate cu cerinţele din caietul de sarcini anexat prezentei invitații. 

 

           Ofertele de pret vor fi încărcate în catalogul electronic SEAP având titlul „Achiziție anunţ nr. 
ADV1287118”, conform specificațiilor din caietul de sarcini, precum și transmise la adresa de e-
mail achizitiicjs6@gmail.com, (pentru a putea verifica toate ofertele depuse pentru acest anunț) 
până la data de 28.04.2022, ora 10:00.  
 

          Se va verifica catalogul electronic din SEAP şi se va selecta oferta cu preţul cel mai scăzut, 

dintre ofertele declarate admisibile și depuse până la data de 28.04.2022, ora 10:00.  

 

În secțiunea ”Descriere” se vor menționa serviciile ofertate și tariful de prestare al 

serviciilor în lei fără TVA/oră intervenție . 

Operatorii economici ofertanți au obligația de a transmite la adresa de e-mail 

achizitiicjs6@gmail.com, până la data de 28.04.2022 ora 10:00, următoarele documente: 

 formularul de ofertă (Formular 10B), atașat prezentei invitații; 

 nominalizarea persoanei care va presta serviciile; 

 diploma de calificare profesională de electrician pentru persoana nominalizată pentru 

prestarea serviciilor. 

 

Oferta va cuprinde toate serviciile  solicitate de către Autoritatea Contractantă, respectând  

întocmai cerinţele din caietul de sarcini, în caz contrar oferta va fi declarată neconformă și 

respinsă. 

 

Cod de clasificare CPV :  45310000-3 Lucrari de instalatii electrice (Rev.2) 

 

Valoarea totală estimată a achiziției este de 30.000,00 lei fără TVA. 

Se va încheia contract de prestare servicii, conform draftului de contract atașat prezentei 

invitații. 
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Durata de prestare a serviciilor este de la data semnării contractului și până la data de 

31.12.2022. 

 

   Plata facturii se va face într-un termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data 

primirii facturii însoţite de procesul verbal de recepţie a serviciilor prestate. 

 

Orice solicitare de clarificări va fi transmisă Autorității Contractante la adresa de e-mail 

achizitiicjs6@gmail.com/Registratura instituției noastre Consiliul 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 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 instalații electrice la imobilele aflate 

în administrarea Consiliului Județean Sălaj”. 

 

 

 

                                  Cu considerație,  

                                                           PREŞEDINTE, 
     DINU IANCU-SĂLĂJANU 

 
 
 
 
 
 Șef serviciu, 
Vultur Maria 

Consilier achiziții publice,  
      Dîrjan Alina Monica 
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