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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
Vultur In atentia: : Maria Vultur

E-mail: licitatiesj@cjsj.ro

Punct(e) de contact: Maria

ANUNT



Denumire contract:
“Servicii de veri care documentații tehnice 2020”

Data limita depunere oferta:
18.05.2020 10:00

Tip anunt:
Cumparari
directe

Tip
contract:
Servicii

Cod si denumire CPV:
71328000-3 - Servicii de veri care a
proiectelor de structuri portante (Rev.2)

Valoare
estimata:

Caiet de
sarcini:

102.521,00
RON

Documentatie
atribuire.pdf

Descriere contract:
“Servicii de veri care documentații tehnice 2020” Invitatia de participare, clauzele contractuale, formula
rele si caietul de sarcini se regasesc atasate prezentului anunt publicitar, precum si postate pe site-ul C
onsiliului Județean Sălaj, www.cjsj.ro, la secțiunea: Informatii publice-Achizitii publice-Achizitii directe.Va
loarea estimată pentru serviciile prestate este de 102.521,00 lei fără TVA.

Conditii referitoare la contract:
Se va încheia contract de servicii, iar draftul de contract se regăseste ataşat prezentului anunt publicita
r.Durata contractului: 36 de luni de la data semnării acestuia. Realizarea serviciilor de veri care va de
maxim 10 zile de la data încheierii Procesului verbal de predare primire a documentațiilor aferente ec
arei etape în parte. Serviciile de veri care cuprind următoarele etape: - Etapa 1 – veri carea tehnică de
calitate a Documentatiei pentru Avizarea Lucrarilor de Interventii; - Etapa 2 – veri carea tehnică de calit
ate a documentaţiei tehnice pentru autorizarea execuţiei lucrărilor (PAC și POE), respectiv veri carea te
hnică de calitate a proiectului tehnic şi a caietelor de sarcini (PT+DDE+CS); - Etapa 3 - asigurarea serviciil
or de către veri catorii tehnici de proiect în perioada de execuţie, în cazul în care vor apărea modi cări
de soluţii. Plata serviciilor prestate pentru etapele 1 și 2 va efectuată într-un termen de cel mult 30 de
zile calendaristice de la data primirii facturilor însoţite de procesele verbale de recepție, aferente cărei
etape. Plata serviciilor prestate pentru etapa 3 va efectuată într-un termen de cel mult 30 de zile cale
ndaristice de la data primirii facturii însoţită de procesul-verbal de recepție la terminarea

Conditii de participare:

Ofertele de preţ vor încărcate în catalogul electronic SEAP având titlul: Achizitie anunţ nr._____________
_______, conform speci cațiilor din caietul de sarcini, precum și transmise la adresa de e-mail achizitiicjs
9@gmail.com (pentru a putea veri ca toate ofertele depuse pentru acest anunț) până la data de 18.05.
2020, ora 10:00. În secțiunea “Descriere” se vor nominaliza persoanele ce vor implicate în derularea c
ontractului, cu respectarea cerinţelor din caietul de sarcini precum și detalierea prețului ofertat pe eca
re obiectiv precizat în cap. 3 din caietul de sarcini. Op. ec. au obligatia de a depune până la data de 18.0
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la adresa de e-mail achiziţiicjs9@gmail.com următoarele documente:(Formular 12A);
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propus pentru îndeplinirea contractului:-1 veri cator de proiect, atestat în do
meniul A4 - Rezistenţă şi stabilitate pentru construcţii rutiere;-1 veri cator de proiect, atestat în domeni
ul B2 - Siguranţă în exploatare pentru construcţii rutiere; -1 veri cator de proiect, atestat în domeniul D
2 - Igiena, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului pentru toate domeniile;-1 veri cator de
proiect, atestat în domeniul Af - Rezistenţă şi stabilitate a terenului de fundare a construcţiilor şi a masi
velor de pământ.Cele patru domenii de atestare pot deținute și de un singur veri cator de proiect co
nform invitatiei de participarePropunerea nanciară (Formular 10 B) se va prezenta oferta de preț total
ă și detaliată pe ecare obiectiv și etapă aferentă obiectivului cu încadrarea în procentele precizate la c
ap. 6.3. din Caietul de sarcini.Doc. se vor prezenta la adresa de e-mail achiziţiicjs9@gmail.com până la d
ata de 18.05.2020, ora 10:00. În cazul netransmiterii documentelor solicitate mai sus prin adresa de email, în termenul stabilit, A C nu va lua în considerare oferta de preț depusă în SEAP.

Criterii de atribuire:
pretul cel mai scazut

Informatii suplimentare:
Orice solicitare de clari cări va transmisă Autorității Contractante la adresa de e-mail achiziţiicjs9@g
mail.com/ Registratura instituției noastre Consiliul Județean Sălaj, Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, nr.12,
cu mențiunea În atenția Serviciului Achiziții Publice Parteneriat Public-Privat și Urmărirea Contractelor, i
ar Autoritatea Contractantă va posta răspunsurile la solicitările de clari cări, precum şi decizia de atribu
ire/anulare a achiziţiei prin publicare pe site-ul Consiliului Județean Sălaj, respectiv www.cjsj.ro, la secțiu
nea aferentă achiziției directe având ca obiect: “Servicii de veri care documentații tehnice 2020”.
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