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Vizualizare anunt
 PUBLICAT

NR ANUNT: ADV1218989

 TIP ANUNT: CUMPARARI DIRECTE

 DATA CREARE: 08.06.2021 11:19

 DATA PUBLICARE: 08.06.2021 11:20

DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA
Denumire oficiala: JUDETUL SALAJ

CIF: 4494764

Adresa: Strada 1 Decembrie 1918, Nr. 12
Tel: +40 0260614120



Tara: Romania

Fax: +40 0260661097

E-mail: licitatiesj@cjsj.ro

Punct(e) de contact: Maria Vultur

In atentia: : Maria Vultur

ANUNT



Denumire contract:
,,Servicii de verificare stingătoare și hidranți-CMJ”

Data limita depunere oferta:
18.06.2021 10:00

Tip anunt:
Cumparari
directe

Tip
contract:
Servicii

Cod si denumire CPV:
50413200-5 - Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului
de stingere a incendiilor (Rev.2)

Valoare
estimata:
1.180,00
RON

Caiet de sarcini:
Documentatie de
atribuire.pdf

Descriere contract:
,,Servicii de verificare stingătoare și hidranți-CMJ”. Invitatia de participare, clauzele contractuale si caietul de sarcini se gasesc atasate prezentul
ui anunt publicitar. Invitataia de participare si anuntul publicitar se regasesc pe site-ul Consiliului Judetean Salaj www.cjsj.ro informatii publiceachizitii publice-achizitii directe.

Conditii referitoare la contract:
Se va incheia contract conform draftului de contract atasat prezentei invitatii de participare. Termenul de prestare a serviciilor este de 3 zile de
la data semnării contractului. Plata facturii se va face într-un termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data primirii facturii însoţite de p
rocesul verbal de recepţie al serviciilor.
https://e-licitatie.ro:8881/ca/notices/adv-notices/view/100314764
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Conditii de participare:
Ofertele de preţ vor fi încărcate în catalogul electronic SEAP având titlul “Achiziție anunț nr._______________________”, conform specificațiilor din c
aietul de sarcini anexat, precum și transmise la adresa de e-mail achizitiicjsj4@gmail.com, (pentru a putea verifica toate ofertele depuse pentru
acest anunț), până la data de 18.06.2021 ora 1000. La adresa de e-mail prezentată mai sus operatorul economic va transmite și documentele n
ecesare care să ateste îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini. Se va verifica catalogul electronic SEAP şi se va selecta oferta cu preţ
ul cel mai scăzut dintre ofertele declarate admisibile și depuse în SEAP până la data de 18.06.2021, ora 10:00. La adresa de e-mail achizitiicjsj4
Vizualizare
@gmail.com, anunt
operatorii economici au obligația de a transmite până la data limită de încărcare a ofertelor pe SEAP, respectiv 18.06.2021, ora 10:
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parare, încărcare a echipamentului de stingere a incendiilor emisă de Ministerul Administraţiei şi Internelor – Centrul Naţional pentru Securitat
e la Incendiu şi Protecţie Civilă în conformitate cu Ordinul MAI nr. 87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efe
ctuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor; - autorizaţie ISCIR pentru activitatea de umplere, reparare, verificare, verificare tehnic
ă periodică, scoatere din uz şi casare a recipienţilor de gaz comprimat tip stingătoare de incendiu; - dovada că operatorul economic se regăseșt
e în Lista cu persoanele autorizate în conformitate cu Ordinul MAI nr. 87/2010 pentru efectuarea lucrărilor de verificare, reparare, reîncărcare a
echipamentului de stingere a incendiilor; - declarație pe proprie răspundere că deţine atelier propriu dotat cu utilaje, echipamente, instalaţii ca
re vor fi folosite pentru executarea lucrărilor, operaţiilor tehnice necesare prestării serviciilor.

Criterii de atribuire:
pretul cel mai scazut

Informatii suplimentare:
Orice solicitare de clarificări va fi transmisă Autorității Contractante la adresa e-mail achizitiicjsj4@gmail.com / Registratura instituției noastre C
onsiliul Județean Sălaj, Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, nr.11, cu mențiunea În atenția Serviciului Achiziții Publice Parteneriat Public-Privat și Ur
mărirea Contractelor, iar Autoritatea Contractantă va posta răspunsurile la solicitările de clarificări, precum şi decizia de atribuire/anulare a ach
iziţiei prin publicare pe site-ul Consiliului Județean Sălaj, respectiv www.cjsj.ro, la secțiunea aferentă achiziției directe având ca obiect: ,,Servicii
de verificare stingătoare și hidranți-CMJ”.
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