
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:

„Dotarea Spitalului Județean de Urgență Zalău cu echipamente necesare pentru tratarea pacienților cu
COVID 19: LOT 1: achiziționarea a 5 bucăți BIPAP cu accesorii LOT 2: achiziționare aparat pentru trombo
pro�laxie mecanică

Data limita depunere oferta:
01.11.2022 13:16

Tip anunt:

Cumparari
directe

Tip
contract:

Furnizare

Cod si denumire CPV:

33100000-1 - Echipamente
medicale (Rev.2)

Valoare
estimata:

52.330,15 
RON

Caiet de sarcini:

Documentatie Dotare

spital LOT 1 si 2.pdf

Descriere contract:

„Dotarea Spitalului Județean de Urgență Zalău cu echipamente necesare pentru tratarea pacienților cu
COVID 19: LOT 1: achiziționarea a 5 buc ăți BIPAP cu accesorii LOT 2: achiziționare aparat pentru tromb
opro�laxie mecanică”, Invitatia de partcipare, Caietul de sarcini, clauzele contractuale si formularele se
regasesc atasate prezentului anunt publicitar. Invitatia de participare si anuntul publicitar se regasesc p
ostate pe site-ul www.cjsj.ro la sectiunea Informatii publice- Achizitii publice. Valoarea estimată a achiziţ
iei: 52.330,15 lei, fără TVA din care: LOT 1: achiziționarea a 5 bucăți BIPAP cu accesorii – 27.850,15 lei si
LOT 2: achiziționare aparat pentru trombopro�laxie mecanică – 24.480,00 lei

Conditii referitoare la contract:

Se va încheia contract de furnizare distinct pe �ecare lot, conform draftului de contract anexat prezent
ei. Durata totală a contractului va � de maxim 1 lună de la data semnării. Ofertantul va livra echipamen
tele în termen de 20 de zile de la data semnării contractului. Se va ține cont de faptul că durata totală a
contractului trebuie să acopere: livrarea, punerea în funcţiune și prezentarea modului de operare pers
onalului care va utiliza echipamentul respectiv.

Conditii de participare:

Ofertele de preţ vor � transmise în plic închis la Registratura Consiliului Județean Sălaj- ofertă pentru „D
otarea Spitalului Județean de Urgență Zalău cu echipamente necesare pentru tratarea pacienților cu C

Vizualizare anunt

 PUBLICAT NR ANUNT: ADV1323018  TIP ANUNT: CUMPARARI DIRECTE  DATA CREARE: 19.10.2022 13:21

 DATA PUBLICARE: 19.10.2022 13:29



OVID 19: LOT 1: achiziționarea a 5 bucăți BIPAP cu accesorii LOT 2: achiziționare aparat pentru trombop
ro�laxie mecanică” Operatorii economici au obligația de a prezenta oferta la Registratura Consiliului Ju
dețean Sălaj în plic închis și aceasta va conține formularele atasate prezentului anunt. Propunerea tehn
ica elaborata de ofertant va respecta in totalitate cerintele prevazute in Caietul de sarcini. Oferta de pre
t se va face distinct pe �ecare lot, pentru care se depune oferta, astfel: -pt. LOT 1 - oferta de pret lei/ bu
cata BIPAP cu accesorii si total lei fără TVA; -pt. LOT 2 – oferta de pret total lei fără TVA, Propunerea �na
nciara va contine preturile �nale care includ toate taxele legate de transport, depozitare, incarcare, des
carcare, manipulare, punere in functiune, instruire a personalului, la destinatia indicata de Autoritatea
Contractanta. Propunerea �nanciara include si furnizarea si service-ul in perioada de garantie a echipa
mentelor. Ofertantul trebuie sa prezinte formularul de ofertă (Formular 10A) care reprezintă elementul
principal al propunerii. Oferta are caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului pe to
ata perioada de valabilitate. Oferta va rămâne fermă pe perioada de derulare a contractului. Autoritate
a Contractantă va evalua oferta depusă de operatorii economici și va transmite, operatorului economic
clasat pe primul loc în urma aplicării criteriului de atribuire ”prețul cel mai scăzut” o adresă prin care o s
ă solicite încărcarea în catalogul electronic din SEAP a ofertei prezentate în vederea inițierii achiziției cu
acesta, DISTINCT PENTRU FIECARE LOT.

Criterii de atribuire:

pretul cel mai scazut

Informatii suplimentare:

Orice solicitare de clari�cări va � transmisă Autorității Contractante la adresa e-mail achizitiicjs7@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: Dotarea Spitalului Județean de Urgență Zalău cu echipam
ente necesare pentru tratarea pacienților cu COVID 19: LOT 1: achiziționarea a 5 bucăți BIPAP cu acceso
rii LOT 2: achiziționare aparat pentru trombopro�laxie mecanică.

LISTA VERSIUNI ANUNT PUBLICITAR 
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