
 

 

 

 

PREŞEDINTE                                                Nr. 23534 din 09.12.2021 

 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE 

 

            Având în vedere demararea procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică 
având ca obiect: “Achiziţionarea abonamentelor la publicații  pe anul 2022” vă rugăm să ne 
transmiteţi oferta d-voastră de preţ totală  ţinând cont de abonamentele si numărul  acestora 
cuprinse în Anexa. 1,  atasată prezentei invitații.  
            Facem precizarea că durata contractului va începe de la 01.01.2022 până la 
31.12.2022. 
 

Ofertele vor fi încărcate în catalogul electronic SEAP având titlul “Achiziție anunț 

nr._________________________”, ţinând cont de abonamentele si nr acestora cuprinse în Anexa. 1, 

precum și transmise la adresa de e-mail achizitiicjs2@gmail.com  (pentru a putea verifica toate 

ofertele depuse pentru acest anunț), până la data de 20.12.2021, ora 1000.  

 

Autoritatea Contractantă va evalua toate documentele transmise și va iniția achiziția 
directă în SEAP aplicând criteriul de atribuire  ”prețul cel mai scăzut” pentru ofertele declarate 
admisibile și depuse în SEAP până la data de 20.12.2021, ora 1000 

 

         Oferta financiară se va prezenta în lei /total produse  fără TVA, iar în secțiunea 
„Descriere”  se va preciza -- “abonamentele ofertate sunt cele cuprinse în Anexa.1 transmisă 
la adresa de e-mail achizitiicjs2@gmail.com” 
 
           Abonamentele ce vor fi furnizate vor fi detaliate și se vor transmite Autorității Contractante 

la adresa de e-mail achizitiicjs2@gmail.com până la data de 20.12.2021, ora 10:00. respectând  

întocmai cerinţele Anexei 1. 

 

          Cod de clasificare CPV : 22200000-2 Ziare, reviste specializate, periodice si reviste 
 
          Valoarea estimată a  contractului de achiziţie publică este de 16.810 lei fără TVA/an.    

 

           Oferta va cuprinde toate abonamentele  solicitate de către Autoritatea Contractantă, 

respectând  întocmai cerinţele Anexei 1., în caz contrar oferta va fi declarată neconformă și 

respinsă. 

           Se va încheia contract conform proiectului de contract anexat prezentei. 

 

           Plata facturii se va face într-un termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data 

primirii facturii.  

           Dovada încărcarii ofertei în catalogul electronic SEAP (Print Screen), se va transmite la 

adresa de e-mail achizitiicjs2@gmail.com. 
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            Orice solicitare de clarificări va fi transmisă Autorității Contractante la adresa e-mail 
achizitiicjs2@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 Urmărirea Contractelor, iar Autoritatea Contractantă va posta răspunsurile la 
solicitările de clarificări, precum şi decizia de atribuire/anulare a achiziţiei prin publicare pe 
site-ul Consiliului Județean Sălaj, respectiv www.cjsj.ro, la secțiunea aferentă achiziției directe 
având ca obiect: “Achiziţionarea abonamentelor la publicații  pe anul 2022”. 

 
 

 
  

                                    Cu consideratie, 
                                                                        PREŞEDINTE, 

                                                                         DINU  IANCU-SĂLĂJANU  
  
 
 
 

                      Şef Serviciu, 
                    Vultur Maria 

                                                                                                                 
 Intocmit, 
                                                                                                              Făgărășan Lavinia Georgeta  

 
 

mailto:achizitiicjs2@gmail.com
http://www.cjsj.ro/

