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DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA
Denumire o ciala: JUDETUL SALAJ



CIF: 4494764

Adresa: Strada 1 Decembrie 1918, Nr. 11

Tara: Romania

Tel: +40 0260614120 Fax: +40 0260661097
atentia: : Maria Vultur

E-mail: licitatiesj@cjsj.ro

Punct(e) de contact: Maria Vultur

ANUNT

In



Denumire contract:
“Servici de mentenanţă pentru sisteme de securitate: centrale de alarmare - avertizare şi incendiu şi sisteme de tele
viziune cu circuit inchis la sediul Consiliului Judeţean Sălaj P-ţa 1 Decembrie 1918 nr.11. şi Castrul Roman Porolissu
m situat în loc. Moigrad, jud. Sălaj”

Data limita depunere oferta:
02.04.2021 10:00

Tip anunt:
Cumparari
directe

Tip
contract:
Servicii

Cod si denumire CPV:
50116100-2 - Servicii de reparare a sistemelor electrice
(Rev.2)

Valoare
estimata:
12.000,00 RON

Descriere contract:
Servici de mentenanţă pentru sisteme de securitate: centrale de alarmare - avertizare şi incendiu şi sisteme de tele
viziune cu circuit inchis la sediul Consiliului Judeţean Sălaj P-ţa 1 Decembrie 1918 nr.11. şi Castrul Roman Porolissu
m situat în loc. Moigrad, jud. Sălaj”

Conditii referitoare la contract:
Se va încheia contract de servicii de la 01.05. 2021 pana la 31.12.2021 iar draftul de contract se regăseste publicat în
SEAP în cadrul anunțului publicitar. Contractul va conține clauze prin care prestatorul se obligă să păstreze con de
nțialitatea informațiilor la care are acces, atât pe durata contractului cât și după nalizarea lui.

Conditii de participare:
Oferta de preț va încărcată în catalogul electronic SEAP având titlul “Achiziție anunț nr.__________________________
_________”, conform cerințelor speci cate în Caietul de sarcini anexat, precum și transmise la adresa de e-mail achizi
tiicjs2@gmail.com (pentru a putea veri ca toate ofertele depuse pentru acest anunț) până la data de 02.04.2021 or
a 1000. La data de 02.04.2021, după ora 1000, se va veri ca catalogul electronic SEAP şi se va selecta oferta cu preţu
l cel mai scăzut, dintre ofertele declarate admisibile și depuse în SEAP până la ora 10:00. În secțiunea ”Descriere” se
vor detalia serviciile ofertate, respectând întocmai cerinţele din caietul de sarcini. Prestatorul trebuie să asigure ser
vice conform celor menționate în caietul de sarcini pentru: - Centrale de alarmare și avertizare incendiu; - Centrale
de alarmare efracție; - Sisteme de televiziune cu circuit închis. Operatori economici ofertanţi trebuie să deţină punc
t de lucru în Zalău. Autoritatea Contractantă va evalua toate documentele transmise și va iniția achiziția directă în
SEAP aplicând criteriul de atribuire “prețul cel mai scăzut” pentru ofertele declarate admisibile și depuse în SEAP pâ
nă la data de 02.04.2021, după ora 10:00.

Criterii de atribuire:
“prețul cel mai scăzut” pentru ofertele declarate admisibile și depuse în SEAP până la data de 02.04.2021, după ora
10:00.

Informatii suplimentare:

Orice solicitare de clari cări va transmisă Autorității Contractante la adresa de e-mail achiziţiicjs2@gmail.com/ Re
gistratura 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 post
a 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: “Servici de
mentenanţă pentru sisteme de securitate: centrale de alarmare - avertizare şi incendiu şi sisteme de televiziune cu
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