
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 PC, statie gra�ca, laptop, imprimanta A4 monocrom, imprimanta multifuncțională A4 mo
nocrom, imprimante,multifunctionnale, scannere, imprimante A3 color, Tablet PC, tableta 12,9, imprim
anta retea A3, imprimanta portabila”, astfel: - Lot 1: Achiziţionare: 1 buc. Tabletă PC mini 8.3”, 2

Data limita depunere oferta:
27.09.2022 10:00

Tip anunt:

Cumparari
directe

Tip
contract:

Furnizare

Cod si denumire CPV:

30213100-6 - Computere
portabile (Rev.2)

Valoare
estimata:

79.418,35 
RON

Caiet de sarcini:

DOCUMENTATIE

ATRIBUIRE.pdf

Descriere contract:

”Achizitionare PC, statie gra�ca, laptop, imprimanta A4 monocrom, imprimanta multifuncțională A4 mo
nocrom, imprimante,multifunctionnale, scannere, imprimante A3 color, Tablet PC, tableta 12,9, imprim
anta retea A3, imprimanta portabila”, astfel: - Lot 1: Achiziţionare: 1 buc. Tabletă PC mini 8.3”, 256 GB. - 
Lot 2: Achiziţionare: 2 buc. Laptot; - Lot 3: Achiziţionare: • 9 buc. Imprimantă monocrom A4 laser duple
x; • 2 buc. Multifuncțională monocrom A4 laser duplex; • 2 buc. Multifuncțională color A4 laser duplex; •
1 buc. Imprimantă color A3 laser duplex; • 1 buc. Multifuncțională monocrom A3 laser duplex; • 1 buc. S
canner A4 de mare viteză. - Lot 4: Achiziţionare: 3 buc. Imprimante portabile, pentru I.S.U. “Porolissum”
Salaj. - Lot 5: Achiziţionare: 1 buc. Imprimantă rețea A3, pentru C. M. J. Salaj. Invitatia de participare, Cai
etele de sarcini, Caluzele contractuale, Formularele și Fișele tehnice se regasesc atasat prezentului anu
nt publicitar. Invitatia de partcipare și formularele se regases pe site-ul Consiliului Judetean, www.cjsj.r
o, la sectiunea:Informații publice-Achizitii publice-Achizitii directe. Valoarea estimată pentru produsele f
urnizate este de 79.418,35 lei fara TVA, defalcată astfel: - Lot 1: 3.781,51 lei fără TVA, - Lot 2: 10.000,00 l
ei fără TVA, - Lot 3: 53.186,44 lei fără TVA, - Lot 4: 4.048,72 lei fără TVA, - Lot 5: 8.401,68 lei fără TVA.

Conditii referitoare la contract:

Se va încheia contract conform draftului de contract publicat în SEAP. Durata contractului este de 6 luni
de la semnarea acestuia. Termenul de livrare a produselor este 10 zile lucratoare de la semnarea contr
actului. Livrarea produselor intră în sarcina furnizorului și se va face gratuit la: - sediul Consiliului Judeţe
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an Sălaj, Zalău, Pța. 1 Decembrie 1918, nr. 11, judeţul Sălaj, produsele aferente loturilor LOT 1, LOT 2 și
LOT 3; - sediul I.S.U. Sălaj, Zalău, B-dul Mihai Viteazu, nr. 57, judeţul Sălaj, produsele aferente lotului LO
T 4; - sediul C.M.J. Sălaj, Zalău, Str. Lt.col. Pretorian nr. 100, produsele aferente lotului LOT 5. Plata va �
efectuată într-un termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data primirii facturii însoţită de proc
esul verbal de recepţie calitativă/ cantitativă /funcționare şi de acceptare a Achizitorului.

Conditii de participare:

Se va prezenta oferta de preț, pentru unul sau mai multe loturi, în lei fără TVA. Ofertele vor � încărcate î
n catalogul electronic SEAP având titlul: “Achiziție anunț nr.____________________LOT.1” “Achiziție anunț nr.
____________________LOT.2”, “Achiziție anunț nr.____________________LOT.3”, “Achiziție anunț nr._____________
_______LOT.4”, “Achiziție anunț nr.____________________LOT.5” , ţinând cont de produsele și caracteristicile
acestora cuprinse în caietele de sarcini, precum și transmise la adresa de e-mail achizitiicjs9@gmail.co
m (pentru a putea veri�ca toate ofertele depuse pentru acest anunț), până la data de 27.09.2022, ora 1
0:00. Se va veri�ca catalogul electronic SEAP şi se vor selecta ofertele cu preţul cel mai scăzut dintre ofe
rtele declarate admisibile, aferente �ecărui lot și depuse în SEAP până la data de 27.09.2022, ora 10:00.
Ofertele se vor prezenta distinct pentru �care lot. În secțiunea ”Descriere” se vor menționa produsele o
fertate, și se vor prezenta ofertele de preț pentru �ecare produs aferent lotului pentru care se depune
ofertă. Operatorii economici care depun oferta de preţ pe catalogul electronic SEAP pentru această ach
iziţie trebuie sa depună urmatoarele documente la urmatoarea adresă de e-mail: achizitiicjs9@gmail.co
m:1)(Formular 12A), 2)(Formular 12B), 3)(Formular 12C), 4)(Formular 12 D), 5)(Formular 12 J), 6) certi�cat
ul ONRC, 7)Propunerea tehnică,va � elaborată în conformitate cu cerințele din Caietul de sarcini. 8)Prop
unerea �nanciară (Formular 10 A) Documentele se vor prezenta la adresa de e-mail achizitiicjs9@gmail.
com până la data de 27.09.2022, ora 10:00 precum și dovada încărcarii ofertei în catalogul electronic SE
AP (Print Screen).

Criterii de atribuire:

Autoritatea Contractantă va evalua toate documentele transmise şi va iniţia achiziţia directă în SEAP, af
erente �ecărui lot, aplicand criteriul de atribuire ”preţul cel mai scăzut” pentru ofertele declarate admisi
bile și depuse în SEAP până la data de 27.09.2022, ora 10:00.

Informatii suplimentare:

Orice solicitare de clari�cări va � transmisă Autorității Contractante la adresa e-mail achizitiicjs9@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 clari�cări, precum şi decizia de atribuir
e/anulare a achiziţiei prin publicare pe site-ul Consiliului Județean Sălaj, respectiv www.cjsj.ro, la secțiun
ea aferentă achiziției directe având ca obiect: ”Achizitionare PC, statie gra�ca, laptop, imprimanta A4 m
onocrom, imprimanta multifuncțională A4 monocrom, imprimante,multifunctionnale, scannere, impri
mante A3 color, Tablet PC, tableta 12,9, imprimanta retea A3, imprimanta portabila”, astfel: - Lot 1: Achi
ziţionare: 1 buc. Tabletă PC mini 8.3”, 256 GB. - Lot 2: Achiziţionare: 2 buc. Laptot; - Lot 3: Achiziţionare:
• 9 buc. Imprimantă monocrom A4 laser duplex; • 2 buc. Multifuncțională monocrom A4 laser duplex; • 
2 buc. Multifuncțională color A4 laser duplex; • 1 buc. Imprimantă color A3 laser duplex; • 1 buc. Multifu
ncțională monocrom A3 laser duplex; • 1 buc. Scanner A4 de mare viteză. - Lot 4: Achiziţionare: 3 buc. I
mprimante portabile, pentru I.S.U. “Porolissum” Salaj. - Lot 5: Achiziţionare: 1 buc. Imprimantă rețea A3,
pentru C. M. J. Salaj.

LISTA VERSIUNI ANUNT PUBLICITAR 
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