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

ANUNT 

Denumire contract:

Achiziționare materiale PSI și protecția muncii

Data limita depunere oferta:
15.12.2022 10:00

Tip anunt:

Cumparari
directe

Tip
contract:

Furnizare

Cod si denumire CPV:

35111200-7 - Materiale de stingere a incendiilor
(Rev.2)

Valoare
estimata:

16.806,72  RON

Caiet de sarcini:

Doc.de

atribuire.pdf

Descriere contract:

Achiziționare materiale PSI și protecția muncii. Invitatia de participare, caietul de sarcini, si formularul de oferta se regasesc atasate pr
ezentului anunt publicitar. Anuntul de participare si formularul de oferta se regasesc atasate si pe siteul Consiliului Judetean Salaj, la s
ectiunea: Informatii publice- Achizitii publice- Achizitii directe. Valoarea totală estimată a achiziției este de 16.806,72 lei fără TVA.

Conditii referitoare la contract:

Produsele vor � livrate gratuit la adresa: Municipiul Zalău, str. Piața 1 Decembrie 1918, nr.11, în termen de 10 (zece) zile, de la data acc
eptării achiziției în SEAP. Termenul de garanție este de 12 luni de la data facturării produselor. Produsele vor � însoțite de: declarație d
e conformitate, certi�cat de calitate, certi�cat de garanție, instrucțiuni de utilizare. Plata facturii se va face într-un termen de 30 de zile
de la data primirii facturii la Registratura Consiliului Județean Sălaj, însoțită de procesul verbal de recepție a produselor.

Conditii de participare:

Ofertele de preţ vor � transmise în plic închis la Registratura Consiliului Județean Sălaj- ofertă pentru ,, Achiziționare materiale PSI și p
rotecția muncii” până la data de 15.12.2022 ora 10:00. La Registratura Consiliului Județean Sălaj , operatorii economici au obligația de
a transmite oferta totală de preț în lei fără TVA și distinct pentru �ecare produs ofertat (Formular 10A) , până la data limită de depune
re a ofertelor, respectiv 15.12.2022, ora 10:00. Oferta de preț va � însoțită de caracteristicile tehnice ale �ecărui produs ofertat.

Criterii de atribuire:

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

Informatii suplimentare:

Orice solicitare de clari�cări va � transmisă Autorității Contractante la adresa de e-mail achiziţiicjs10@gmail.com/ Registratura instituț
iei noastre Consiliul Județean Sălaj, Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, nr.11, cu mențiunea În atenția Serviciului Achiziții Publice Parteneri
at Public-Privat și Urmărirea Contractelor, iar Autoritatea Contractantă va posta răspunsurile la solicitările de clari�cări, precum şi dec
izia de atribuire/anulare a achiziţiei prin publicare pe site-ul Consiliului Județean Sălaj, respectiv www.cjsj.ro, la secțiunea aferentă achi
ziției directe având ca obiect:” Achiziționare materiale PSI și protecția muncii”.

LISTA VERSIUNI ANUNT PUBLICITAR 

Vizualizare anunt

 PUBLICAT NR ANUNT: ADV1333984  TIP ANUNT: CUMPARARI DIRECTE  DATA CREARE: 06.12.2022 07:45

 DATA PUBLICARE: 06.12.2022 08:06


