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ANUNT 

Denumire contract:

Achizitionare Microsoft O�ce 2019

Data limita depunere oferta:
11.11.2021 09:18

Tip anunt:

Cumparari directe

Tip contract:

Furnizare

Cod si denumire CPV:

48321000-4 - Pachete software de proiectare asistata de calculator (CAD) (Rev.2)

Valoare estimata:

35.605,04  RON

Caiet de sarcini:

Invitatie+caiet de sarcini.pdf

Descriere contract:

Achizitionare Microsoft O�ce 2019. Invitația de participare și Caietul de sarcini se regăsesc atașate prezentului anunț publicitar precum si postate pe site-ul Consiliului Judetean Salaj www.cjsj.ro la s
ecțiunea: Informații publice- Achiziții publice-Achiziții directe.Valoarea totală estimată a achiziției este de 35.605,04 lei fără TVA. Licențele se vor furniza în format electronic. Licentele - Microsoft O�c
e 2019 Std. OLP NL Eng de volum vor � furnizate in contul (Volume Licensing Service center) deja existent al bene�ciarului (datele contului vor � comunicate furnizorului)

Conditii referitoare la contract:

Plata facturii se va face într-un termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data primirii facturii însoțite de proces-verbal de recepție și acceptare a produselor livrate.

Conditii de participare:

Ofertele vor � încarcate în catalogul electronic SEAP având titlul Achizitiţie anunţ nr._________________, conform speci�catiilor din caietul de sarcini, precum şi transmise la adresa de e-mail achizitiicjs7
@gmail.com (pentru a putea veri�ca toate ofertele depuse pentru acest anunt) până la data de 11.11.2021, ora 1000. În secțiunea „Descriere” se vor menționa licențele ofertate și valoarea totală a a
cestora în lei fără TVA, precum și prețul unitar pe bucată licență ofertat în lei fără TVA

Criterii de atribuire:

Se va veri�ca catalogul electronic SEAP si se va selecta oferta cu preţul cel mai scăzut dintre ofertele depuse până la data de 11.11.2021, ora 1000

Informatii suplimentare:

Orice solicitare de clari�cări va � transmisă Autorității Contractante la adresa de e-mail achizitiicjs7@gmail.com, 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: “Achizitionare Microsoft O�
ce 2019”.
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