
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 E-mail: licitatiesj@cjsj.ro Punct(e) de contact: Maria Vultur In atentia: : Maria Vultur

ANUNT 

Denumire contract:

„Achiziționare anvelope”,

Data limita depunere oferta:
17.03.2023 10:00

Tip anunt:

Cumparari
directe

Tip
contract:

Furnizare

Cod si denumire CPV:

34351100-3 - Pneuri pentru autovehicule
(Rev.2)

Valoare
estimata:

27.310,00  RON

Caiet de sarcini:

CAIET DE SARCINI CU

ANEXE.pdf

Descriere contract:

Achiziționare anvelope” Invitatia de participare, caietul de sarcini, clauzele contractuale și formularele se regasesc anexate prezentului anunț de
publicitate. Vă informăm că valoarea totală estimată a produselor solicitate este de 27.310,00 lei fără TVA.

Conditii referitoare la contract:

Se va încheia un contract de furnizare pentru produsele solicitate, iar draftul de contract se regăseşte ataşat invitației de participare. Durata co
ntractului este de la data semnării până la data de 31.12.2023 și poate � prelungită prin acte adiționale. Livrarea se va face in maxim 5 zile lucră
toare de la data solicitării scrisă (inclusiv email) a achizitorului. Montarea anvelopelor și echilibrarea roților se va efectua gratuit prin grija furniz
orului în municipiul Zalău. Anvelopele livrate și montate vor � însoțite de următoarele documente: a) factura �scală; b) certi�cat de calitate/conf
ormitate pentru calitatea livrată; c) certi�cat de garanție. Livrarea anvelopelor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite preve
derile clauzelor de recepţie a anvelopelor, respectiv anvelopele noi sunt montate, roțile sunt echilibrate, iar anvelopele vechi sunt colectate de c
ătre furnizor. Prețul contractului de furnizare va rămâne ferm pe toată durata acestuia. Perioada de garanție acordată de către furnizor anvelo
pelor ce fac obiectul contractului, va � de minimum 24 luni de la data recepției acestora, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare. Plata fac
turii se va face într-un termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data primirii facturii însoțită de proces – verbal de recepție calitativă / c
antitativă și de acceptare a achizitorului.

Conditii de participare:

Ofertele de preţ vor � transmise în plic închis la Registratura Consiliului Județean Sălaj- ofertă pentru - „Achiziționare anvelope”, până la data de
17.03.2023, ora 10:00, Operatorii economici au obligația de a prezenta oferta la Registratura Consiliului Județean Sălaj în plic închis și aceasta va
conține: 1. Propunerea tehnică, prin care să se facă dovada că produsele ofertate respectă caracteristicile tehnice precizate în caietul de sarcini,
precum și faptul că ofertanții vor respecta toate cerințele caietului de sarcini. În acest sens se vor prezenta: � Un tabel comparativ cu toate cara
cteristicile tehnice ale produselor ce urmează a � furnizate și caracteristicile tehnice ale produselor prevăzute în caietul de sarcini;(inclusiv carac
teristicile privind starea anvelopelor respectiv: - anvelope noi, nefolosite - anvelope care au anul fabricației 2022 sau 2023.) � Declaratie de acce
ptare a cerintelor impuse prin caietul de sarcini. 2. Propunerea �nanciară: Se va completa formularul de ofertă (Formular 10A), care se regăseșt
e atașat invitației de participare. 3. Declaratia ofertantului (Formular 15 ) , care se regăsește atașat invitației de participare. Oferta va cuprinde t
oate produsele solicitate de către Autoritatea Contractantă, respectând întocmai cerinţele din caietul de sarcini, în caz contrar oferta va � decla
rată neconformă și respinsă. Oferta are caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului pe toată perioada de valabilitate. Oferta
va rămâne fermă pe perioada de derulare a contractului.

Criterii de atribuire:

Autoritatea Contractantă va evalua ofertele depuse de operatorii economici și va transmite, operatorului economic clasat pe primul loc în urma
aplicării criteriului de atribuire ”prețul cel mai scăzut” o adresă prin care o să solicite încărcarea în catalogul electronic din SEAP a ofertei prezen
tate în vederea inițierii achiziției cu acesta.

Informatii suplimentare:

Orice solicitare de clari�cări va � transmisă Autorității Contractante la adresa de e-mail achizitiicjs8@gmail.com / Registratura instituției noastre
Consiliul Județean Sălaj, Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 11, cu mențiunea În atenția Serviciului Achiziții Publice Parteneriat Public-Privat și Ur
mărirea Contractelor, iar Autoritatea Contractantă va posta răspunsurile la solicitările de clari�cări, precum şi decizia de atribuire/anulare a ach
iziţiei prin publicare pe site-ul Consiliului Județean Sălaj, respectiv www.cjsj.ro, la secțiunea aferentă achiziției directe având ca obiect -„Achizițio
nare anvelope”. În perioada de evaluare a ofertei Autoritatea Contractantă va solicita clari�cări (dacă este cazul) la adresa de e-mail speci�cată î
n - Formular 15.
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