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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:
“Achiziționarea de materiale de protectie COVID 19 ( măști de protecție , gel dezinfectant pentru mâini , soluții dezinfectante pen
tru suprafete)”,

Data limita depunere oferta:
28.09.2021 10:00

Tip anunt:
Cumparari

directe

Tip
contract:
Furnizare

Cod si denumire CPV:
18142000-6 - Viziere de siguranta

(Rev.2)

Valoare
estimata:
90.000,00  RON

Caiet de sarcini:
Documentatie

atribuire.pdf

Descriere contract:
“Achiziționarea de materiale de protectie COVID 19 ( măști de protecție , gel dezinfectant pentru mâini , soluții dezinfectante pen
tru suprafete)”,Invitația de participare ,Caietul de sarcini si clauzele contractuale se regăsesc atașate prezentului anunț publicita
r. Invitatia de participare si anultul publicitar se regasesc si postate pe site-ul Consiliului Judetean Salaj www.cjsj.ro la secțiunea: I
nformații piblice- Achiziții publice-Achiziții directe. Valoarea totală estimată pentru achizitionarea acestor produse este de 90.000
lei fără TVA.

Conditii referitoare la contract:
Se va încheia contract de furnizare produse conform draftului de contract anexat prezentei Termenul de garantie a produselor v
a � de 24 luni de la data receptiei. Produsele vor � însoțite de certi�cat si declarația de conformitate, certi�cat de calitate si de ga
ranție, instructiunile de utilizare vor avea marcaje CE. Durata contractului de achiziţie publică este de 12 luni de la semnarea con
tractului.

Conditii de participare:
Ofertele de preţ vor � încărcate în catalogul electronic SEAP având titlul “Achiziție anunț nr. __________________ Mască protecție m
edicală (facială)tip II, 3 straturi, Dezinfectant de mâini , si Dezinfectant pentru suprafete, conform speci�cațiilor din caietul de sar
cini, precum și transmise la adresa de e-mail achizitiicjs11@gmail.com (pentru a putea veri�ca toate ofertele depuse pentru aces
t anunț), până la data de 28.09.2021 ora 10:00. În secţiunea ”Descriere” se vor detalia caracteristicile produselor conform cerinţel
or din Caietul de sarcini și se va prezenta oferta de preț distinctă pentru: 1. Mască protecție medicală (facială)tip II, 3 straturi – se
va prezenta oferta de pret în lei fără TVA/ cutie ( 50 de buc/cutie) 2. Dezinfectant de mâini - se va prezenta oferta de pret în lei fă
ră TVA/bucată 3. Dezinfectant pentru suprafete- se va prezenta oferta de pret în lei fără TVA/bucată. Operatorii economici care d
epun oferta de preţ pe catalogul electronic din SEAP pentru această achiziţie trebuie sa depună urmatoarele documente la urma
toarea adresa de e-mail: achizitiicjs11@gmail.com: 1. Propunerea tehnică va � elaborată în conformitate cu cerințele din Caietul
de sarcini si va cuprinde detalierea tuturor cerinţelor impuse prin caietul de sarcini. 2. Propunerea �nanciara totală și distinct pe
ntru �ecare produs ofertat: - lei fără TVA/ cutie ( 50 de buc/cutie) pentru Mască protecție medicală (facială)tip II, 3 straturi; - lei fă
ră TVA/bucata pentru Dezinfectant de mâini; - lei fără TVA/bucata pentru Dezinfectant pentru suprafete; Documentele se vor pre
zenta la adresa de e-mail achizitiicjs11@gmail.com până la data de 28.09.2021 ora 10:00.

Criterii de atribuire:
Se va veri�ca catalogul electronic SEAP şi se va selecta oferta cu preţul cel mai scăzut dintre ofertele declarate admisibile și depu
se în SEAP până la data de 28.09.2021 ora 10:00 . Autoritatea Contractanta va evalua toate documentele transmise si va initia ac
hizitia directa in SEAP aplicand criteriul de atribuire ”pretul cel mai scazut” pentru ofertele declarate admisibile si depuse în SEAP
până la data de 28.09.2021 ora 10:00 .
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Informatii suplimentare:
Orice solicitare de clari�cări va � transmisă Autorității Contractante la adresa e-mail achizitiicjs11@gmail.com / Registratura instit
uției noastre Consiliul Județean Sălaj, Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, nr.11 cu mențiunea În atenția Serviciului Achiziții Publice Pa
rteneriat Public-Privat și Urmărirea Contractelor, iar Autoritatea Contractantă va posta răspunsurile la solicitările de clari�cări, pr
ecum şi decizia de atribuire/anulare a achiziţiei prin publicare pe site-ul Consiliului Județean Sălaj, respectiv www.cjsj.ro, la secțiu
nea aferentă achiziției directe având ca obiect: “Achiziționarea de materiale de protectie COVID 19 ( măști de protecție , gel dezin
fectant pentru mâini , soluții dezinfectante pentru suprafete)”

LISTA VERSIUNI ANUNT PUBLICITAR 
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