
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 audit �nanciar pentru proiectul ”Restaurare ansamblu Castel Beldy”,

Data limita depunere oferta:
09.03.2023 10:00

Tip anunt:

Cumparari
directe

Tip
contract:

Servicii

Cod si denumire CPV:

79212000-3 - Servicii
de auditare (Rev.2)

Valoare
estimata:

24.590,00 
RON

Caiet de sarcini:

DOCUMENTATIE

ATRIBUIRE.pdf

Descriere contract:

Servicii de audit �nanciar pentru proiectul ”Restaurare ansamblu Castel Beldy”, Invitatia de participare,
Caietul de sarcini, Clauzele contractuale și Formularele se regasesc atasate prezentului anunt publicita
r. Invitatia de participare și Formularele se regasesc și pe site-ul Consiliului Judetean Salaj www.cjsj.ro la
sectiunea:Informatii publice-Achizitii publice-Achizitii directe. Valoarea estimată a contractului de achizi
ţie publică este de 24.590,00 lei fără TVA.

Conditii referitoare la contract:

Se va încheia contract de servicii iar draftul de contract se regăseste ataşat prezentului anunt. Durata c
ontractului de servicii de audit �nanciar începe la data semnării lui şi se încheie la �nalizarea perioadei
de implementare a proiectului �nanțat prin PNRR. Termen de predare al rapoartelor de audit este de 3
0 de zile de la data speci�cată în Noti�carea Autorității Contractante Plata serviciilor prestate în baza co
ntractului de servicii de audit va � efectuată în termen de 30 de zile de la primirea facturilor însoțite de
procesele-verbale de recepție a rapoartelor de audit, după întocmirea �ecărui Raport de audit.

Conditii de participare:

Ofertele vor � transmise în plic închis la Registratura Consiliului Județean Sălaj: - ofertă pentru Servicii d
e audit �nanciar pentru proiectul ”Restaurare ansamblu Castel Beldy” - până la data de 09.03.2023 ora
10:00.Operatorii economici care depun oferta de preţ pentru această achiziţie trebuie să depună următ
oarele documente: 1. Declaratie (Formular 12A); 2. Declaratie (Formular 12B);3. Declaratie (Formular 12
C); 4. Declarația (Formular 12D); 5. Declaraţie pe propria răspundere (Formular 12 J); 6. Operatorii econ
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omici ce depun oferta vor prezenta certi�catul ONRC; 7. Propunere tehnică Propunerea tehnică va cupr
inde detalierea tuturor cerinţelor impuse prin Caietul de sarcini. 8. Nominalizarea personalului minim s
olicitat: 1 auditor �nanciar autorizat; 9. Propunerea �nanciară (Formular 10 B);10. Declaratia ofertantul
ui (Formular 15). În perioada de evaluare a ofertelor Autoritatea Contractantă va solicita clari�cări (dacă
este cazul) la adresele de e-mail speci�cate în - Formular 15.

Criterii de atribuire:

Autoritatea Contractantă va evalua ofertele depuse de operatorii economici până la data limită de dep
unere, iar în urma aplicării criteriului de atribuire ”prețul cel mai scăzut” ofertelor declarate admisibile,
operatorului economic clasat pe primul loc i se va transmite o adresă prin care se va solicita 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 achizitiicjs9@gmail.
com / Registratura instituției noastre Consiliul Județean Sălaj, Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, nr.11, cu
mențiunea În atenția Serviciului Achiziții Publice Parteneriat Public-Privat și Urmărirea Contractelor, iar
Autoritatea Contractantă va posta răspunsurile la solicitările de clari�cări, precum şi decizia de atribuir
e/anulare a achiziţiei prin publicare pe site-ul Consiliului Județean Sălaj, respectiv www.cjsj.ro, la secțiun
ea aferentă achiziției directe având ca obiect: Servicii de audit �nanciar pentru proiectul ”Restaurare an
samblu Castel Beldy”.

LISTA VERSIUNI ANUNT PUBLICITAR 
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