
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:

Servicii de informare și publicitate pentru proiectul ”Restaurare ansamblu Castel Beldy”

Data limita depunere oferta:
02.03.2023 10:00

Tip anunt:

Cumparari
directe

Tip
contract:

Servicii

Cod si denumire CPV:

79342200-5 - Servicii
de promovare (Rev.2)

Valoare
estimata:

25.000,00 
RON

Caiet de sarcini:

DOCUMENTATIE DE

ATRIBUIRE.pdf

Descriere contract:

Servicii de informare și publicitate pentru proiectul ”Restaurare ansamblu Castel Beldy” Invitatia de part
icipare, Caietul de sarcini, Clauzele contractuale și Formularele se regasesc atasat prezentului anunt pu
blicitar. Invitatia de participare si Formularele se regasesc și pe site-ul Consiliului Judetean, www.cjsj.ro,
la secțiunea Informatii publice-Achizitii publice-Achizitii directe.Valoarea estimată a contractului de achi
ziţie publică este de 25.000,00 lei fără TVA

Conditii referitoare la contract:

Se va încheia contract de servicii iar draftul de contract se regăseste ataşat prezentei invitații. Durata co
ntractului de servicii de informare și publicitate începe la data semnării lui şi se încheie în 31.10.2025 cu
prelungire automată fără costuri suplimentare în eventualitatea încheierii unui act adiţional la Contract
ul de Finanţare. Termen de predare/expunere: Panoul temporar: va � expus în maxim 2 luni de la semn
area Contractului de servicii. Autocolantele pentru echipamente achiziționate prin proiect: acestea vor f
i predate în maxim 1 lună de la Noti�carea Autorității Contractante. Placa permanentă: aceasta va � pr
edată și montată nu mai târziu de 1 lună de la �nalizarea execuției lucrărilor, respectiv semnarea proce
sului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, iar lizibilitatea acesteia trebuie asigurată pe o durată d
e minim 2 (doi) ani. Plata serviciilor prestate în baza contractului de servicii de publicitate va � efectuată
în trei etape, după cum urmează: - etapa I - Realizarea şi montarea panoului temporar, în termen de m
axim 30 de zile de la data primirii facturii, de către Autoritatea Contractantă, însoțită de procesul verbal
de recepţie a panoului temporar. - etapa II - Realizarea autocolantelor pentru echipamentele achiziţion
ate, în termen de maxim 30 de zile de la data primirii facturii, de către Autoritatea Contractantă, însoțit
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ă de procesul verbal de recepţie a autocolantelor. - etapa III - Realizarea și montarea plăci permanente,
în termen de maxim 30 de zile de la data primirii facturii, de către Autoritatea Contractantă, însoțită de
procesul verbal recepţie a plăcii permanente.

Conditii de participare:

Ofertele vor � transmise în plic închis la Registratura Consiliului Județean Sălaj: - ofertă pentru Servicii d
e informare și publicitate pentru proiectul ”Restaurare ansamblu Castel Beldy” - până la data de 02.03.2
023 ora 10:00. Operatorii economici care depun oferta de preţ pentru această achiziţie trebuie să depu
nă următoarele documente: 1. Declaratie (Formular 12A);2. Declaratie (Formular 12B);3. Declaratie (For
mular 12C);4. Declarația (Formular 12D); 5. Declaraţie (Formular 12 J).6. Certi�catul ONRC; 7. Propunere
a tehnică va � elaborată în conformitate cu cerințele din Caietul de sarcini. Propunerea tehnică va cupri
nde detalierea tuturor cerințelor impuse prin Caietul de sarcini.8. Propunerea �nanciară (Formular 10
B) se va prezenta oferta de preț totală și detaliată pe �ecare etapă. 9. Declaratia ofertantului (Formular
15). În perioada de evaluare a ofertelor Autoritatea Contractantă va solicita clari�cări (dacă este cazul) l
a adresele de e-mail speci�cate în - Formular 15.

Criterii de atribuire:

Autoritatea Contractantă va evalua ofertele depuse de operatorii economici până la data limită de dep
unere, iar în urma aplicării criteriului de atribuire ”prețul cel mai scăzut” ofertelor declarate admisibile,
operatorului economic clasat pe primul loc i se va transmite o adresă prin care se va solicita încărcarea
în catalogul electronic din SEAP a ofertei prezentate în vederea inițierii achiziției cu acesta.

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: “Servicii de informare și publicitate pentru proiectul ”Rest
aurare ansamblu Castel Beldy”.

LISTA VERSIUNI ANUNT PUBLICITAR 
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