
DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA 

Denumire o�ciala: JUDETUL SALAJ CIF: 4494764 

Adresa: Strada 1 Decembrie 1918, Nr. 11 Tara: Romania

Tel: +40 260614120 Fax: +40 0260661097 E-mail: licitatiesj@cjsj.ro Punct(e) de contact: MARIA VULTUR In atentia: : Maria Vultur

ANUNT 

Denumire contract:

Achiziţionare set microfoane pupitru

Data limita depunere oferta:
16.03.2023 10:00

Tip anunt:

Cumparari directe

Tip contract:

Furnizare

Cod si denumire CPV:

48952000-6 - Sistem de sonorizare (Rev.2)

Valoare estimata:

6.500,00  RON

Caiet de sarcini:

documentatie atribuire.pdf

Descriere contract:

Achiziţionarea set microfoane pupitru. Invitația de participare ,Caietele de sarcini , Formularele, se regăsesc atașate prezentului anunț publicitar. Anuntul publ
icitar si formularele se regasesc si postate pe site-ul Consiliului Judetean Salaj www.cjsj.ro la secțiunea: Informații publice- Achiziții publice-Achiziții directe. Valo
area estimată a contractului de achiziţie publică este de 6500 lei fara TVA.

Conditii referitoare la contract:

Plata facturii se va face într-un termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data primirii facturii, însoțită de procesul verbal de recepție a produselor.

Conditii de participare:
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Ofertele de preţ vor � transmise în plic închis la Registratura Consiliului Județean Sălaj- ofertă pentru “Achiziţionarea set microfoane pupitru” până la data de 1
6.03.2023, ora 10. Produsele vor � livrate la sediul Consiliului Județean Sălaj din localitatea Zalău, Str. P-ța 1 Decembrie 1918, nr.11. Termenul de livrare este de
15 zile lucrătoare de la data acceptării achiziție în SEAP. Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a furnizorului.Operatorii economici car
e depun oferta de preţ pentru această achiziţie trebuie să depună următoarele documente:1. Propunerea �nanciară se va face în lei evidenţiindu-se distinct t
axa pe valoare adăugată (TVA). Ofertantul trebuie să prezinte formularul de ofertă (Formular 10 A) care este elementul principal al propunerii �nanciare. Ofert
a 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 cont
ractului. Totodată, se va prezenta și prețul distinct pentru �ecare produs ofertat, în conformitate cu speci�cațiile caietelor de sarcini.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 urma aplicării criteriu
lui 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 achiziție
i cu acesta.

Informatii suplimentare:

Orice solicitare de clari�cări va � transmisă achizitorului la adresa e-mail achizitiicjs5@gmail.com / Registratura instituției noastre Consiliul Județean Sălaj, Zală
u, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 11, cu mențiunea În atenția Serviciului Achiziții Publice Parteneriat Public-Privat și Urmărirea Contractelor, iar achizitorul va post
a răspunsurile la solicitările de clari�cări, precum şi decizia de atribuire/anulare a achiziţiei prin publicare pe site-ul Consiliului Județean Sălaj, respectiv www.cjs
j.ro, la secțiunea aferentă achiziției directe având ca obiect “Achiziţionarea set microfoane pupitru”. În perioada de evaluare a ofertei Autoritatea Contractantă
va solicita clari�cări (dacă este cazul) la adresa de e-mail speci�cată în Formularul 15.

LISTA VERSIUNI ANUNT PUBLICITAR 
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