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 PREŞEDINTE                                                        Nr. 5173 din 14.04.2020  

 
 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE 
 
 

Având în vedere demararea achiziţiei directe având ca obiect „Furnizare de produse 
necesare desfășurării activității de protocol”, vă rugăm să ne prezentaţi oferta de preţ totală 
pentru produsele solicitate în conformitate cu cerințele din caietul de sarcini, anexat prezentei și 
postat pe site-ul Consiliului Județean Sălaj, www.cjsj.ro, la secțiunea aferentă achiziției directe 
având ca obiect „Furnizare de produse necesare desfășurării activității de protocol”. 

 
Oferta de preț va fi încărcată în catalogul electronic SEAP având titlul “Achiziție anunț nr. 

ADV1141616”, conform cerințelor specificate în Caietul de sarcini anexat, precum si transmise 
la adresa de e-mail achizitiicjs10@gmail.com (pentru a putea verifica toate ofertele depuse 
pentru acest anunț) până la data de 29.04.2020, ora 10:00.   

Se va verifica catalogul electronic din SEAP şi se va selecta oferta cu preţul cel mai scăzut 
dintre ofertele depuse până la data de 29.04.2020, ora 10:00. 

 
În secțiunea ”Descriere”: 
- se vor detalia caracteristicile produselor ce vor fi furnizate, respectând întocmai 

cerințele caietului de sarcini; 
- se va prezenta preț unitar în lei fără TVA/buc - produs solicitat în caietul de sarcini. 
 
Cod de clasificare CPV : 15800000-6 Diverse produse alimentare 
 
Valoarea totală maximă estimată a achiziției este de  7.000 lei fără TVA pentru un an 

calendaristic. 
 

        Furnizarea produselor care urmează a fi achiziționate va fi asigurată de la data semnării 
contractului până la data de 31.12.2020, în funcție de necesitate. 
 
            Produsele vor fi livrate la sediul Consiliului Județean Sălaj din localitatea Zalău, Str. P-ța 1 
Decembrie 1918, nr.11. 
   
  Produsele vor fi cumpărate pe bază de comandă, recepţia urmând să se facă în momentul 
livrării la sediul Consiliului Judeţean Sălaj din mun. Zalău, P-ţa 1 Decembrie 1918 nr.11. 
Comanda va fi onorată în maxim 2 ore de la lansarea acesteia. În preţul ofertat se vor regăsi toate 
costurile aferente livrării la sediul beneficiarului. Ofertantul îşi asumă riscurile pe care le implică 
transportul produselor până la sediul beneficiarului, autoritatea fiind în drept să solicite 
înlocuirea gratuită a produselor depreciate sau expirate. Preţul va fi ferm, exprimat în lei, 
preţurile rămânând neschimbate pe durata contractului. Perioada de garanţie acordată 
produselor livrate va fi de 6 luni şi curge de la data recepţiei acestora. 
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        Se va încheia contract de furnizare produse 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 acceptate de către achizitor. 
 
 Orice solicitare de clarificări va fi transmisă Autorității Contractante la adresa de e-mail 
achizitiicjs6@gmail.com/ Registratura instituției noastre Consiliul Județean Sălaj din 
localitatea Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, nr.11, cu mențiunea „În atenția Serviciului 
Achiziții Publice, Parteneriat Public-Privat și Urmărirea Contractelor”, iar Autoritatea 
Contractantă va transmite 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: „Furnizare de produse 
necesare desfășurării activității de protocol”. 
          
 
 

                             Cu considerație,  

                                                         PREŞEDINTE, 

                                                         Tiberiu Marc 
 
 
 
   Șef serviciu, 
 Vultur Maria 
 
                                                                                                            Întocmit,  
                    Nagy Liana-Silviana                                                                            
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