
DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA 

Denumire o�ciala: JUDETUL SALAJ   CIF: 4494764  

Adresa: Strada 1 Decembrie 1918, Nr. 12   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:
,,Furnizare și montare cazane la clădirea Meseș''

Data limita depunere oferta:
05.10.2021 10:00

Tip anunt:
Cumparari

directe

Tip
contract:
Furnizare

Cod si denumire CPV:
39715200-9 - Echipament de incalzire

(Rev.2)

Valoare
estimata:
39.663,87  RON

Caiet de sarcini:
DOCUMENTATIE ATRIBUIRE.pdf

Descriere contract:
,,Furnizare și montare cazane la clădirea Meseș''Invitatia de participare, caietul de sarcini, Caluzele contractuale si Formularele se regasesc atasa
t prezentului anunt publicitat.INVITATIA DE PARTICIPARE SI FORMULARELE se regasesc si pe site-ul Consiliului Judetean Salaj, www.cjsj.ro la secti
unea:Informatii publice-Achizitii publice-Achizitii directe.Valoarea totală estimată a achiziției este de 39.663,87 lei fără TVA.

Conditii referitoare la contract:
Se va încheia contract conform draftului de contract publicat în SEAP. Durata contractului este de 120 de zile de la data semnării. Durata de livra
re și montare este de 90 de zile începând de la data semnării contractului. Termenul pentru predarea proiectelor este de 30 de zile de la data se
mnării contractului. Transportul, montarea şi punerea în funcţiune a cazanelor intră în sarcina furnizorului și se va face la Clădirea Meseș, propri
etate a Județului Sălaj, situat în Zalău, str. Unirii, nr. 7, județul Sălaj. Termenul de garanție acordat este de 36 luni de la data punerii în funcţiune
a cazanelor. Plata se va face într-un termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii facturii însoţită de procesul verbal de recepţie calitativ
ă şi de punere în funcţiune a cazanelor.

Conditii de participare:
Ofertele de preţ vor � încărcate în catalogul electronic SEAP având titlul “Achiziție anunț nr. ADV…………….”, conform speci�cațiilor din caietul de s
arcini, precum și transmise la adresa de e-mail achizitiicjs9@gmail.com (pentru a putea veri�ca toate ofertele depuse pentru acest anunț), până l
a data de 05.10.2021, ora 10:00.Se va veri�ca catalogul electronic SEAP şi se va selecta oferta cu preţul cel mai scăzut dintre ofertele declarate a
dmisibile și depuse în SEAP până la data de 05.10.2021, ora 10:00. În secțiunea ”Descriere” se vor detalia caracteristicile produselor ofertate, res
pectând întocmai cerinţele din caietul de sarcini. Op ec. care depun ofertă de preţ pe catalogul electronic SEAP pentru această achiziţie trebuie s
ă depună urmatoarele documente la urmatoarea adresă de e-mail: achizitiicjs9@gmail.com:(Formular 12A).(Formular 12B).(Formular 12 D).(For
mular 12 J).Op. ec. vor prezenta certi�catul ONRC. Propunerea tehnică va � elaborată în conformitate cu cerințele din CS. a) Op. ec. vor prezenta
metodologia de livrare montare și punere în funcțiune, conform cerințelor CS; b) Op. ec. vor prezenta autorizații ISCIR stabilitate prin Prescripția
tehnică ISCIR PT A1-2010 și Prescripția tehnică ISCIR PT C11-2010; c) Op. ec. vor prezenta autorizații de tip PDIB și EDIB eliberate de ANRE în do
meniul proiectării și executării instalațiilor de utilizare a gazelor naturale; d) Op. ec. vor prezenta autorizații de tip Bp respectiv Bi, eliberate de A
NRE în domeniul proiectării și executării instalațiilor electrice de joasă tensiune.Autorizațiile trebuie să �e în termen de valabilitate la data preze
ntării. Propunerea �nanciară.Op. ec. trebuie să prezinte formularul de ofertă (Formular 10 A) care este elementul principal al propunerii �nancia
re, însoțit de listele de cantități completate. Doc. se vor prezenta la adresa de e-mail achizitiicjs9@gmail.com până la data de 05.10.2021 ora 10:
00 precum și dovada încărcarii ofertei în catalogul electronic SEAP (Print

Criterii de atribuire:
pretul cel mai saczut

Informatii suplimentare:
Orice solicitare de clari�cări va � transmisă Autorității Contractante la adresa e-mail achizitiicjs9@gmail.com / Registratura instituției noastre Co
nsiliul Județean Sălaj, Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, nr.11, cu mențiunea În atenția Serviciului Achiziții Publice Parteneriat Public-Privat și Urmăr
irea Contractelor, iar Autoritatea Contractantă va posta răspunsurile la solicitările de clari�cări, 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 ,,Furnizare și mo
ntare cazane la clădirea Meseș''.
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