
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 mentenanța pentru copiatoare și faxuri

Data limita depunere oferta:
30.03.2022 09:28

Tip anunt:

Cumparari
directe

Tip
contract:

Servicii

Cod si denumire CPV:

50313100-3 - Servicii de reparare a
fotocopiatoarelor (Rev.2)

Valoare
estimata:

14.285,71 
RON

Caiet de sarcini:

Invitatia+Caiet de

sarcini+Clauze.pdf

Descriere contract:

Service copiatoare și faxuri . Invitatia de participare , clauzele contractuale, caietul de sarcini se regasesc atasate prezentului anunt publicitar. In
vitatia de participare se regaseste si pe site-ul Consiliului Judetean Salaj www.cjsj.ro-informatii publice-achizitii publice-achizitii directe. Valoarea
estimată a contractului de achiziţie publică este de 14.285,71 lei fără TVA

Conditii referitoare la contract:

Se va încheia contract de servicii conform draftului de contract anexat prezentei invitaţii de participare. Plata serviciilor prestate în baza contract
ului va � efectuată în 30 de zile de la de la data primirii facturii însoţită de �șele de intervenție con�rmate pentru serviciile prestate

Conditii de participare:

Ofertele de preţ vor � încărcate în catalogul electronic SEAP având titlul “Achiziție anunț nr. _____________________”, conform speci�cațiilor din caiet
ul de sarcini, precum și transmise la adresa de e-mail achizitiicjs7@gmail.com (pentru a putea veri�ca toate ofertele depuse pentru acest anunț),
până la data de 30.03.2022, ora 10.00. Se va veri�ca catalogul electronic SEAP şi se va selecta oferta cu preţul cel mai scăzut dintre ofertele decla
rate admisibile și depuse în SEAP până la data de 30.03.2022, ora 10.00. În secţiunea ”Descriere” se vor detalia caracteristicile serviciilor prestate
conform cerinţelor din Caietul de sarcini. Plata serviciilor prestate în baza contractului va � efectuată în 30 de zile de la de la data primirii facturii
însoţită de �șele de intervenție con�rmate pentru serviciile prestate.

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 / Registratură instituției noastre Co
nsiliul Județean Sălaj, Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, nr.11, cu mențiunea In atenția Serviciului Achiziții Publice Parteneriat Public-Privat și Urmăr
irea Contractelor, iar Autoritatea Contractantă va posta răspunsurile la solicitările de clari�cări, 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: Servicii de ment
enanța pentru copiatoare și faxuri
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