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DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA 

Denumire o�ciala: JUDETUL SALAJ   CIF: 4494764  

Adresa: Strada 1 Decembrie 1918, Nr. 12   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:
„Servicii de realizare de produse informative și de promovare”,

Data limita depunere oferta:
17.09.2020 10:00

Tip anunt:
Cumparari directe

Tip contract:
Servicii

Cod si denumire CPV:
39294100-0 - Produse informative si de promovare (Rev.2)

Valoare estimata:
35.000,00  RON

Caiet de sarcini:
Documentatie de atribuire.pdf

Descriere contract:
"Servicii de realizare de produse informative și de promovare”, Invitația de participare, Caietul de sarcini, Anexa la caietul de sarcini,Clauzele contractuale, Anexa nr.
1 si formularele se regăsesc atașate prezentului anunț publicitar. Invitatia de participare se regaseste postata si pe site-ul Consiliului Judetean Salaj www.cjsj.ro la se
cțiunea: Informații piblice- Achiziții publice-Achiziții directe. Valoarea estimată a acestor produse este de 35.000,00 lei fără TVA.

Conditii referitoare la contract:
Se va încheia contract de furnizare produse, conform Draftului de contract care se regăsește atașat prezentei invitații. Prețul contractului de furnizare produse va ră
mâne ferm pe toată durata acestuia. Plata facturii se va face într-un termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data primirii facturii însoţite de procesul verba
l de recepţie calitativă, cantitativă şi de acceptare a achizitorului. Produsele vor � livrate la sediul Consiliului Județean Sălaj din localitatea Zalău, str. P-ța 1 Decembri
e 1918, nr. 11, în prezența unui reprezentant al furnizorului și se va întocmi proces verbal de recepție calitativă, cantitativă și de acceptare a achizitorului. Costurile
aferente transportului și livrării produselor la sediul Autorității Contractante rămân în sarcina furnizorului. Termenul limită de livrare a produselor este de 10 zile de
la primirea Bunului de tipar/execuție.

Conditii de participare:
Ofertele vor � încărcate în catalogul electronic SEAP având titlul “Achiziție anunț nr. _______________”, speci�cațiilor din caietul de sarcini și a anexei atașate, precum ș
i transmise la adresa de e-mail achizitiicjs11@gmail.com (pentru a putea veri�ca toate ofertele depuse pentru acest anunț) până la data de 17.09.2020, ora 10:00. În
secțiunea ”Descriere” se vor nominaliza produsele ofertate, respectând întocmai cerinţele din caietul de sarcini. În aceeași secțiune se va consemna prețul în lei fără
TVA/ buc pe �ecare produs, valoarea totală aferentă �ecărei categorii de produse ofertate, precum și valoarea totală a produselor ofertate.Oferta va cuprinde toate
produsele solicitate de către Autoritatea Contractantă, cu respectarea caracteristicilor tehnice menționate în caietul de sarcini și Anexa – Caracteristici tehnice prod
use informative și de promovare sau caracteristici tehnice superioare. În cazul în care nu sunt ofertate toate produsele oferta va � declarată neconformă și respins
ă. Ofertanții au obligația de a prezenta până la data de 17.09.2020 ora 10:00, ofertele și documentele care o însoțesc, la adresa de e-mail achizitiicjs11@gmail.com .
Oferta va cuprinde următoarele:I Propunerea tehnică. II Dovada experienței similare.III Nominalizarea personalului solicitat. IV Declarație pe propria răspundere for
mularul 12J. V Propunerea �nanciară (formularul 10A). VI 3 (trei) eșantioane de prezentare- fotogra�i pentru �ecare categorie de produse care urmează să �e achizi
ționate, personalizate și furnizate.VII 3 (trei) eșantioane de prezentare pentru hârtia și cartonul propuse pentru produsele/categoriile de produse indicate la punctel
e 1,10 și 11,in Anexa la Caietul de sarcini.VIII 1 (una) - 3 (trei) machete (simulări) ale conceptului gra�c ale personalizării �ecărei categorii de produse pentru a facilita
Autorității Contractante luarea deciziei privind acordul asupra execuției și pentru bunul de execuție/tipar (după caz).

Criterii de atribuire:
Se va veri�ca catalogul electronic SEAP şi se va selecta oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic dintre ofertele depuse în SEAP până la data de 17.
09.2020 ora 10:00.Criteriul de atribuire: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, ,,cel mai bun raport calitate - preț”. Factori de evaluare :1. Comp
onenta �nanciara ( P1)- pondere 50,00% punctaj maxim 50,00. 2.Componenta tehnică PT (P2) pondere 50,00% punctaj maxim 50,00. Ofertele vor � clasi�cate în ordi
nea descrescătoare a punctajului total, care se calculează pe baza formulei:P= P1 + P2 = max 50 de puncte + max 50 de puncte = max 100 de puncte.Nota:Descriere
a si algoritmul de calcul aferent �ecarui factor de evaluare se regasesc, detaliat, in invitatia de participare.

Informatii suplimentare:
Orice solicitare de clari�cări va � transmisă Autorității Contractante la adresa e-mail achizitiicjs11@gmail.com / Registratura instituției noastre Consiliul Județean Săl
aj, Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, nr.11, cu mențiunea În atenția Serviciului Achiziții Publice Parteneriat Public-Privat și Urmărirea Contractelor, iar Autoritatea Cont
ractantă va posta răspunsurile la solicitările de clari�cări, precum şi decizia de atribuire/anulare a achiziţiei prin publicare pe site-ul Consiliului Județean Sălaj, respe
ctiv www.cjsj.ro, la secțiunea aferentă achiziției directe având ca obiect:„Servicii de realizare de produse informative și de promovare”.
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