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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:

Achizitionare produse personalizate (coli cu antet, plicuri, etc.)”

Data limita depunere oferta:
16.03.2023 10:00

Tip anunt:

Cumparari directe

Tip contract:

Furnizare

Cod si denumire CPV:

22900000-9 - Diverse imprimate (Rev.2)

Valoare estimata:

49.516,81  RON

Caiet de sarcini:

Documentatie atribuire.pdf

Descriere contract:

Achizitionare produse personalizate (coli cu antet, plicuri, etc.) Invitația de participare ,Caietul de sarcini, Clauzele contractuale, ANEXA 1 si
Machetele, se regăsesc atașate prezentului anunț publicitar. Anuntul publicitar si formularele se regasesc si postat pe site-ul Consiliului Jude
tean Salaj www.cjsj.ro la secțiunea: Informații publice- Achiziții publice-Achiziții directe. Valoarea totală estimată a produselor este de 49.51
6,81 lei fara TVA

Conditii referitoare la contract:

Se va încheia contract de furnizare produse iar draftul de contract se regăseşte in SEAP, anexat anunțului de publicitate. Furnizarea produse
lor care urmează a � achiziționate va � asigurată de la data semnării contractului până la data de 31.12.2023, lunar in funcție de necesități. L
ivrarea produselor intră în sarcina furnizorului și se va face gratuit la sediul achizitorului (Zalău, P-ţa 1 Decembrie 1918 nr.11) de către un re
prezentant al furnizorului in prezenţa căruia se va întocmi proces verbal de recepţie calitativă/cantitativă şi de acceptare a achizitorului La li
vrare produsele vor � însoţite de cel puţin următoarele documente: aviz de însoţire marfă, declaraţii de conformitate/certi�cate de calitate,
certi�cate de garanţie Perioada de garantie acordată produselor va � de minim 12 luni de la data livrarii. Plata facturilor emise se va efectua
într-un termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data primirii facturilor însoţite de procesele verbale de recepţie cantitativa si calitat
iva şi de acceptare a achizitorului.

Conditii de participare:

Ofertele de preţ și ANEXA 1 completată vor � transmise în plic închis la Registratura Consiliului Județean Sălaj- ofertă pentru Achizitionare pr
oduse personalizate (coli cu antet, plicuri, etc.)” până la data de 16.03.2023 ora 10:00. Oferta va cuprinde toate produsele solicitate de către
Autoritatea Contractantă, respectând întocmai cerinţele Anexei 1., în caz contrar oferta va � declarată neconformă și respinsă. Machetele (
modele) si elementele de identitate vizuala pentru personalizarea �ecărui produs vor � puse la dispozitia prestatorului de catre bene�ciar.
Operatorii economici care depun oferta de preţ pentru această achiziţie trebuie să depună următoarele documente: 1. Propunerea �nancia
ră - se va face în lei evidenţiindu-se distinct taxa pe valoare adăugată (TVA). Ofertantul trebuie să prezinte formularul de ofertă (Formular 10
A) care este elementul principal al propunerii �nanciare. 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. 2. Declaratia ofertantului (Formular 15 )

Criterii de atribuire:

Autoritatea Contractantă va evalua oferta depusă de operatorii economici și va transmite, operatorului economic clasat pe primul loc în ur
ma aplicării criteriului de atribuire ”prețul cel mai scăzut” o adresă prin care o să solicite încărcarea în catalogul electronic din SEAP 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 achizitiicjs11@gmail.com/ Registratura instituției noa
stre Consiliul Județean Sălaj din localitatea Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, nr.11, cu mențiunea „În atenția Serviciului Achiziții Publice, Parten
eriat Public-Privat și 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 dire
cte având ca obiect: „Achizitionare produse personalizate (coli cu antet, plicuri, etc.)”
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LISTA VERSIUNI ANUNT PUBLICITAR 
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