PREŞEDINTE

Nr. 13403 din 21.07.2021

INVITAŢIE DE PARTICIPARE
Având în vedere demararea procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică de
servicii având ca obiect: ,,Serviciul de adăpostire a animalelor aflate în pericol, ce fac obiectul
unui ordin de plasare în adăpost”, vă rugăm să ne prezentaţi oferta de preţ pentru serviciile
solicitate în conformitate cu cerinţele din caietul de sarcini anexat prezentei invitații.
Ofertele de preţ vor fi încărcate în catalogul electronic SEAP având titlul “Achizitie anunt
nr.ADV1228632”, conform specificațiilor din caietul de sarcini anexat, precum și transmise la
adresa de e-mail achizitiicjs5@gmail.com, (pentru a putea verifica toate ofertele depuse pentru
acest anunț), până la data de 09.08.2021 ora 1000.
Se va verifica catalogul electronic SEAP şi se va selecta oferta cu preţul cel mai scăzut dintre
ofertele declarate admisibile și depuse în SEAP până la data de 09.08.2021, ora 1000.
Cod de clasificare CPV: 85200000-1 Servicii veterinare
98000000-3 Alte servicii comunitare, sociale si personale
Valoarea maximă estimată a contractului de servicii pentru anul 2021 este de 84.033,61
lei fără TVA, valoare cuprinde atât prețul pentru capturarea, transportul animalelor cât și prețul
cazării, hrănirii, a medicamentelor și vaccinurile folosite și a manoperelor sanitare veterinare
efectuate pe perioada cât animalul a fost sub incidența ordinului de plasare în adăpost.
În secțiunea “Descriere” se vor detalia caracteristicile serviciilor ce vor fi prestate,
respectând întocmai cerințele caietului de sarcini.
La adresa de e-mail achizitiicjs5@gmail.com, operatorii economici au obligația de a
transmite până la data limită de încărcare a ofertelor pe SEAP, respectiv 09.08.2021, ora 10:00,
următoarele documente valabile pentru toată perioada de derulare a contractului:
1. Propunerea financiară
Propunerea financiară se va face în lei, evidentiindu-se distinct taxa pe valoarea adaugata
(TVA).
Oferta are caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toata perioada
de valabilitate. Oferta va ramâne ferma pe perioada de derulare a contractului.
Ofertantul trebuie sa prezinte formularul de oferta (Formular 10 B) ca element principal al
propunerii.
Oferta va cuprinde si tarifele practicate separat pentru fiecare dintre cele patru categorii de
animale în parte, luând în considerare următoarele categorii de servicii:
1)Animale sălbatice de talie mare și domestice de talie mare(bovine, cabaline)
capturare/preluare (lei fără tva)

-

transport/km ( lei fără tva)
cazare/hrană/zi ( lei fără tva)
asistență veterinară, tratamente, intervenții chirurgicale ( lei fără tva)

2)Animale salbatice de talie mijlocie și domestice de talie mijlocie(ovine, caprine, porcine)
- capturare/preluare ( lei fără tva)
-transport/km ( lei făra tva)
- cazare/hrană/zi( lei fără tva)
- asistență veterinară, tratamente, intervenții chirugicale( lei fără tva)
3)Animale sălbatice de talie mică și domestice de talie mică( câini și pisici)
-capturare/preluare( lei fără tva)
-transport/km ( lei fără tva)
-cazare/hrană/zi( lei făra tva)
-asistență veterinară, tratamente, intervenții chirurgicale ( lei fără tva)
4)păsări sălbatice și domestice, alte animale și păsări de companie
-capturare/preluare( lei fără tva)
-transport/km( lei fără tva
-cazare/hrană/zi -lei fără tva
-asistență veterinară, tratamente, intervenții chirugicale (lei fără tva)
2. Propunerea tehnică
Propunerea Tehnică trebuie să demonstreze că ofertantul a înțeles corect cerințele din
caietul de sarcini și că va presta serviciile în conformitate cu cerințele acestuia. De asemenea
oferta trebuie să convingă Autoritatea Contractantă că în caz de atribuire ofertantul dispune de
resurse suficiente precum și experiența necesară.
Prestatorul are obligația preciza în cadrul ofertei numărul de telefon la care va răspunde
permanent.
Prestatorul are obligația de a prezenta:
- autorizația sanitară veterinară pentru adăpostul de animale sau pentru unitățile de cazare
specifice fiecărei specii de animale;
-autorizație sanitară veterinară pentru mijloacele de transport animale;
- documente care să ateste că personalul a fost instruit și deține aptitudini, capacități și
cunoștințe adecvate privind protecția și bunăstarea animalelor,
- certificat de atestare eliberat de către Colegiul medicilor veterinari pentru medicul
veterinar care deservește adăpostul.
Se va încheia contract de prestări servicii, conform clauzelor de contract atașate prezentei
invitații.
Durata prezentului contract este de la data semnări contractului până la data 31.12.2021.
Plata facturii se va face într-un termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data primirii
facturii. Factura va fi emisă începând cu ziua următoare expirării măsuri de plasare în adăpost la
care va anexa în mod obligatoriu un tabel care va cuprinde specia animalului adăpostit, număr de
identificare pentru animalele domestice, perioada pe zile în care a fost adăpostit, costul manoperei
de capturare/preluare, costul transportului acestuia de la locul preluării la adăpostul de animale,

costurile cu cazare și hrănire/zi, costurile cu manopera sanitar veterinara si costul
medicamentelor folosite.
Orice solicitare de clarificări va fi transmisă Autorității Contractante la adresa e-mail
achizitiicjs5@gmail.com / Registratura instituției noastre Consiliul Județean Sălaj, Zalău, Piața 1
Decembrie 1918, nr.11, cu mențiunea În atenția Serviciului Achiziții Publice Parteneriat PublicPrivat 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: ,,Serviciul de adăpostire a animalelor aflate în pericol, ce fac obiectul unui ordin de
plasare în adăpost”.
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