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DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA 

Denumire o�ciala: JUDETUL SALAJ   CIF: 4494764  

Adresa: Strada 1 Decembrie 1918, Nr. 12   Tara: Romania

Tel:  +40 0260614120    Fax:  +40 0260661097    E-mail:  licitatiesj@cjsj.ro    Punct(e) de contact:  Maria Vultur    In atentia: :  Maria Vultur   

ANUNT 

Denumire contract:
”Achiziționare anvelope de vară -4 buc.”

Data limita depunere oferta:
13.10.2020 10:00

Tip anunt:
Cumparari directe

Tip contract:
Furnizare

Cod si denumire CPV:
19510000-4 - Produse din cauciuc (Rev.2)

Valoare estimata:
2.000,00  RON

Caiet de sarcini:
Documentatie atribuire.pdf

Descriere contract:
”Achiziționare anvelope de vară -4 buc."Invitația de participare si Caietul de sarcini se regăsesc atașate prezentului anunț publicitar. Invitatia
de participare se regaseste postata si pe site-ul Consiliului Judetean Salaj www.cjsj.ro la secțiunea: Informații publice- Achiziții publice-Achiziț
ii directe. Valoarea totală estimată a achiziției este de 2.000,00 lei fără TVA.

Conditii referitoare la contract:
Produsele vor � livrate şi montate prin grija furnizorului, în maxim 3 zile lucrătoare de la acceptarea achiziţiei. Recepţia cantitativă şi calitativ
ă se va face la sediul bene�ciarului, Județul Sălaj, P-ța 1 Decembrie 1918, nr.11, loc. Zalău, în conformitate cu standardele menţionate anteri
or în prezenţa delegatului furnizorului și se va întocmi proces verbal de recepție a produselor. Produsele vor avea termen de garanţie de mi
nim 24 de luni. Produsele vor trebui să �e însoțite de factură, certi�cat de garanție pe �ecare produs și certi�cat de calitate/conformitate. Of
ertele care nu vor respecta speci�cațiile caietului de sarcini vor � respinse. Plata facturii se va face într-un termen de cel mult 30 de zile cale
ndaristice de la data primirii facturii însoţite de procesul verbal de recepţie al produselor.

Conditii de participare:
Ofertele de preţ vor � încărcate în catalogul electronic SEAP având titlul “Achiziție anunț nr.________________”, conform speci�cațiilor din caiet
ul de sarcini, precum și transmise la adresa de e-mail achizitiicjs11@gmail.com (pentru a putea veri�ca toate ofertele depuse pentru acest a
nunț), până la data de 13.10.2020 ora 10:00.În secțiunea „Descriere” se vor preciza următoarele: � caracteristicile produselor ce vor � furniz
ate, respectând întocmai cerinţele caietului de sarcini; � preţul unitar/bucata produs fara TVA. Se va oferta un singur tip/marcă de produs. O
ferta de preţ va include transportul şi livrarea produselor la sediul achizitorului precum şi montarea acestora. Se va prezenta oferta de preț,
pentru tot pachetul de produse, în lei fără TVA.

Criterii de atribuire:
La data de 13.10.2020, după ora 10:00, se va veri�ca catalogul electronic SEAP şi se va selecta oferta cu preţul cel mai scăzut dintre ofertele
declarate admisibile și depuse in SEAP până la ora 10:00.

Informatii suplimentare:
Orice solicitare de clari�cări va � transmisă Autorității Contractante la adresa e-mail achizitiicjs11@gmail.com / Registratura instituției noastr
e 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 clari�cări, precum şi decizia de atribuire/anula
re a achiziţiei prin publicare pe site-ul Consiliului Județean Sălaj, respectiv www.cjsj.ro, la secțiunea aferentă achiziției directe având ca obiec
t: ”Achiziționare anvelope de vară -4 buc.”
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