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DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA
Denumire o ciala: 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 mentenanță pentru sisteme de securitate,centrale de alarmare și avertizare incendiu și sisteme de televiziune cu circuit închis”.

Data limita depunere oferta:
06.07.2020 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:
8.000,00 RON

Caiet de sarcini:
Documentatie
atribuire.pdf

Descriere contract:
” Servicii de mentenanță pentru sisteme de securitate,centrale de alarmare și avertizare incendiu și sisteme de televiziune cu circuit închis”, In
vitația de participare,Caietul de sarcini si Clauzele Contractuale se regăsesc atașate prezentului anunț publicitar.Invitatia de participare se reg
ăsește postată și pe site-ul Consiliului Judetean Salaj www.cjsj.ro la secțiunea: Informații publice- Achiziții publice-Achiziții directe. Valoarea tot
ală estimată a achiziției este de 8.000,00 lei fără TVA pentru un an calendaristic.Se va prezenta oferta de preţ în lei fără TVA/oră intervenție pe
ntru serviciile solicitate, în conformitate cu speci cațiile din caietul de sarcini publicat în SEAP în cadrul anunțului publicitar având ca obiect:”S
ervicii de mentenanță pentru sisteme de securitate,centrale de alarmare și avertizare incendiu și sisteme de televiziune cu circuit închis”.

Conditii referitoare la contract:
În secțiunea ”Descriere” se vor detalia serviciile ofertate, respectând întocmai cerinţele din caietul de sarcini. Serviciile de mentenanță vor pr
estate la sediul Consiliului Județean Sălaj din localitatea Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, nr.11, jud.Sălaj. Se va încheia contract de servicii iar dr
aftul de contract se regăseste publicat în SEAP în cadrul anunțului publicitar. Durata contractului va de la data semnării acestuia până la 31.
12.2020. Contractul va conține clauze prin care prestatorul se obligă să păstreze con dențialitatea informațiilor la care are acces, atât pe dura
ta contractului cât și după nalizarea lui. Plata facturii se va face într-un termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data primirii facturii î
nsoțită de procesele verbale de executare a întreținerilor con rmate pentru servciilor prestate.

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 achizitiicjs11@gmail.com (pentru a putea veri ca toate ofertele depuse pen
tru acest anunț) până la data de 06.07.2020 ora 10:00. Se va prezenta oferta de preț în lei fără TVA/oră intervenție. Prestatorul trebuie să asig
ure service conform celor menționate în caietul de sarcini pentru: - Centrale de alarmare efracție; - Centrale de alarmare și avertizare incendi
u; - Sisteme de televiziune cu circuit închis. Operatori economici ofertanţi trebuie să deţină punct de lucru în Zalău

Criterii de atribuire:
La data de 06.07.2020, după ora 10:00, se va veri ca catalogul electronic SEAP şi se va selecta oferta cu preţul cel mai scăzut, dintre ofertele d
eclarate admisibile și depuse în SEAP până la ora 10:00. Autoritatea Contractantă va evalua toate documentele transmise și va iniția achiziția d
irectă în SEAP aplicând criteriul de atribuire “prețul cel mai scăzut” pentru ofertele declarate admisibile și depuse în SEAP până la data de 06.0
7.2020, ora 10:00.

Informatii suplimentare:
Orice solicitare de clari cări va transmisă Autorității Contractante la adresa de e-mail achiziţiicjs11@gmail.com/ Registratura instituției noast
re Consiliul Județean Sălaj, Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, nr.11, cu mențiunea În atenția Serviciului Achiziții Publice Parteneriat Public-Privat ș
i Urmărirea Contractelor, iar Autoritatea Contractantă va posta 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: ”Se
rvicii de mentenanță pentru sisteme de securitate,centrale de alarmare și avertizare incendiu și sisteme de televiziune cu circuit închis”.

LISTA VERSIUNI ANUNT PUBLICITAR

https://e-licitatie.ro:8881/ca/notices/adv-notices/view/100229527
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