PREŞEDINTE

Nr.14977 din 12.08.2021

INVITAŢIE DE PARTICIPARE
Având în vedere demararea procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică
de servicii având ca obiect: “Servicii de revizie, autorizare, întreţinere şi reparaţii la
unele centrale termice aflate în proprietatea Judeţului Sălaj'', vă rugăm să ne
prezentaţi oferta de preţ totală pentru serviciile solicitate în conformitate cu cerinţele
caietului de sarcini postat în SEAP
Oferta de preţ va fi încărcată în catalogul electronic SEAP având titlul: Achizitie
anunţ nr. ADV 1232667, conform specificațiilor din caietul de sarcini, precum și
transmise la adresa de e-mail achizitiicjs11@gmail.com (pentru a putea verifica toate
ofertele depuse pentru acest anunț) până la data de 30.08.2021, ora 1000 .
Se va verifica catalogul electronic SEAP şi se va selecta oferta cu preţul cel mai
scăzut dintre ofertele depuse până la data de 30.08.2021, ora 1000 .
În secțiunea “Descriere” se vor detalia:
- serviciile care vor fi prestate, respectând întocmai cerinţele caietului de sarcini;
- se va prezenta preţ distinct pentru service lunar, autorizare, verificare afererentă
poziţiilor din anexa nr.2 la caietul de sarcini.
Cod de clasificare CPV: 45259300-0 Reparare şi întreţinere a centralelor termice.
Valoarea totală estimată pentru serviciile prestate este de 16800 lei fără TVA.
Contractul se va încheia pe o perioadă de 1 an cu posibilitate de prelungire cu
acordul părților, iar draftul de contract se regăsește atasat prezentei adrese.
Cazanele pentru care se achiziţionează serviciile de revizie funcţionează numai
pentru asigurarea încălzirii, astfel că prestarea serviciilor se va efectua numai in
perioada de iarna. (în perioada 15 octombrie – 15 aprilie).
Operatorii economici care depun ofertă de preţ pe catalogul electronic din SEAP
pentru această achiziţie trebuie să depună la adresa de e-mail achizitiicjs11@gmail.com
până la data de 30.08.2021 , ora 1000, următoarele documente:
1. Autorizaţie eliberată de către ISCIR pentru tipurile de cazane prezentate şi
combustibili utilizaţi, respectiv PT A1, PT C 11 şi PT C 7 eliberate de către ISCIR
și EDIB eliberată de ANRDE.

2. Declaraţie pe propria răspundere care să dovedească faptul că la elaborarea
ofertei s-a ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă în domeniile
mediului, social şi al relaţiilor de muncă si că acestea vor fi respectate pe
parcursul îndeplinirii contractului. Instituțiile competente de la care operatorii
economici pot obţine informaţiile detaliate privind obligaţiile relevante din
domeniile mediului, social și al relaţiilor de muncă sunt Ministerul Mediului și
Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.
(Formular 12 J) .
3. Oferta de preţ detaliata conform tabelului de mai jos.
Grupa

Tip/Model/Seri Adresa loc
e/An fabricatie de
functionar
e

Cazan

Buderus 215,2
Zalau, str.Pkw, model
ta 1
Logano G 315
Decembrie
Serie /An
1918, nr. 11
fabricatie: 2530107-00011563040294, tip
combustibil:GN

Cazan

Buderus 215,2
Zalau, str.Pkw, model
ta 1
Logano G 315
Decembrie
Serie /An
1918, nr. 11
fabricatie: 2530101-00001563040294, tip
combustibil:GN

Cazan

Sime 56,5 kw,
Zalau,
model Planet
str.Unirii, nr.
Dewy 60BFR
7
Serie /An
fabricatie:37263
01956/2007
tip
combustibil:GN

Cazan

Sime 56,5 kw,
Zalau,
model Planet
str.Unirii, nr.
Dewy 60BFR
7
Serie /An
fabricatie:37263
01958/2007

Service
lunar
lei
fară TVA

Service
pe sezon(6
luni)
lei
fară TVA

Autorizare Revizie sau
lei fără
verificare
TVA
instalații de
utilizare
gaze / lei
fără TVA

TOTAL
pe an
lei fara
TVA

tip
combustibil:GN
Cazan

Sime 130 kw,
Zalau,
model RS 129
str.Pretoria
Serie /An
n, nr. 30
fabricatie:37243
01084/2007
tip
combustibil:GN

Cazan

Sime 130 kw,
Zalau,
model RS 129
str.Pretoria
Serie /An
n, nr. 30
fabricatie:37243
01088/2007
tip
combustibil:GN

Supape

Pentru cazane si In dotarea
vase de
cazanelor de
expansiune 12
mai sus
bucati
Total pe sezon
fără TVA
TVA 19%
Total valoare

Orice solicitare de clarificări va fi transmisă Autorității Contractante la adresa e-mail
achizitiicjs11@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 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 revizie, autorizare, întreţinere şi reparaţii la unele centrale termice aflate în
proprietatea Județului Sălaj''
PREŞEDINTE,
DINU IANCU SĂLĂJANU

Şef Serviciu,
Vultur Maria

Consilier achiziții publice,
Blăjan Cosmina Maria

