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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:

”Dotarea Spitalului Județean de Urgență Zalău cu materiale de protecție necesare pentru protecția personalului care intră în conta
ct cu pacienții diagnosticați cu COVID 19: Filtru antibacterian cu schimb umiditate și căldură”.

Data limita depunere oferta:
04.07.2022 10:00

Tip anunt:

Cumparari
directe

Tip
contract:

Furnizare

Cod si denumire CPV:

18143000-3 - Echipamente de protectie
(Rev.2)

Valoare
estimata:

4.482,24  RON

Caiet de sarcini:

Documentatie

atribuire.pdf

Descriere contract:

”Dotarea Spitalului Județean de Urgență Zalău cu materiale de protecție necesare pentru protecția personalului care intră în conta
ct cu pacienții diagnosticați cu COVID 19: Filtru antibacterian cu schimb umiditate și căldură”. Invitația de participare ,Caietul de sa
rcini ,clauzele contractuale si formularele se regăsesc atașate prezentului anunț publicitar. Invitatia de participare si anuntul publi
citar se regasesc si postate pe site-ul Consiliului Judetean Salaj www.cjsj.ro la secțiunea: Informații publice- Achiziții publice-Achiziți
i directe. Valoarea estimată a contractului de achiziţie publică este de 4.482,24 lei fără TVA.

Conditii referitoare la contract:

Se va încheia contract de furnizare conform draftului de contract anexat prezentei invitații. Durata totală a contractului este de 1 l
ună de la data semnării. Materialele vor � livrate în termen de maxim 10 zile de la noti�carea scrisă primită din partea Autorității C
ontractante, la sediul bene�ciarului direct, Spitalul Județean de Urgență Zalău din localitatea Zalău, str. Simion Bărnuțiu nr. 67, jud
ețul Sălaj. Plata facturii se va face într-un termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data primirii facturii, însoțită de proces
ul verbal de recepție calitativă și cantitativă a produselor.

Conditii de participare:

Ofertele de preţ vor � încărcate în catalogul electronic SEAP având titlul “Achiziție anunț nr. _”, conform speci�cațiilor din caietul de
sarcini, precum și transmise la adresa de e-mail achizitiicjs11@gmail.com (pentru a putea veri�ca toate ofertele depuse pentru ac
est anunț), până la data de 04.07.2022 ora 10:00.Vă rugăm să ne prezentaţi oferta de preţ în lei fără TVA/bucată pentru produsul s
olicitat, în conformitate cu speci�caţiile din caietul de sarcini publicat în SEAP. În secţiunea ”Descriere” se vor menționa produsele f
urnizate conform cerinţelor din Caietul de sarcini.Op. economici care depun oferta de preţ pe catalogul electronic din SEAP pentru
această achiziţie trebuie să depună următoarele documente la urmatoarea adresă de e-mail: achizitiicjs11@gmail.com:1.(Formula
r 12A);2. (Formular 12B)3. (Formular 12C);4(Formular 12 D).5. Ofertanții vor prezenta certi�catul ONRC, sau pentru ofertanții străin
i, document echivalent emis în țara de rezidență, (traducere autorizată în limba romană). Informațiile uprinse în acest document tr
ebuie să �e valabile/reale, în momentul prezentării acestuia conf. art. 196 alin. 2 din Legea 98/2016. 6.Declaraţie pe propria .(Form
ular 12 J). 7. Propunerea �nanciară (Formular 10 A) 8.Propunerea tehnică .În scopul susținerii celor prezentate în propunerea tehn
ică se vor prezenta documente:1.Declarație de conformitate/Marcaj CE;2.Instrucțiuni de utilizare în limba română în format tipări
t/ etichetă în limba română.3. Pentru a dovedi îndeplinirea cerințelor solicitate menționate în caietul de sarcini se vor depune doc
umente doveditoare cum ar �: etichete sau fotogra�i ale produsului/ �șe tehnice/rapoarte de evaluare/avize/certi�cate de înregist
rare/�șe de măsurători etc. din care să reiasă îndeplinirea speci�cațiilor tehnice solicitate.4.Gra�cul de timp pentru îndeplinirea co
ntractului - Anexa 2. 5.Modelul de contract semnat .6.6. Oferta trebuie să includă măsuri pentru eliminarea sursei de risc sau dimi
nuarea.

Criterii de atribuire:
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Se va veri�ca catalogul electronic SEAP şi se va selecta oferta cu preţul cel mai scăzut dintre ofertele declarate admisibile și depus
e în SEAP până la data de 04.07.2022 ora 10:00. Autoritatea Contractantă va evalua toate documentele transmise prin e-mail și va i
niția achiziția directă în SEAP, aplicând criteriul de atribuire, ”prețul cel mai scăzut” cu operatoul economic care a depus oferta ad
misibilă în SEAP până la data de 04.07.2022 ora 10:00.

Informatii suplimentare:

Orice solicitare de clari�cări va � transmisă Autorității Contractante la adresa e-mail achizitiicjs11@gmail.com / Registratura institu
ției noastre Consiliul Județean Sălaj, Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 11, cu mențiunea În atenția Serviciului Achiziții Publice Part
eneriat Public-Privat și Urmărirea Contractelor, iar Autoritatea Contractantă va posta răspunsurile la solicitările de clari�cări, precu
m şi decizia de atribuire/anulare a achiziţiei prin publicare pe site-ul Consiliului Județean Sălaj, respectiv www.cjsj.ro, la secțiunea a
ferentă achiziției directe având ca obiect ”Dotarea Spitalului Județean de Urgență Zalău cu materiale de protecție necesare pentru
protecția personalului care intră în contact cu pacienții diagnosticați cu COVID 19: Filtru antibacterian cu schimb umiditate și căldu
ră”.

LISTA VERSIUNI ANUNT PUBLICITAR 

Vizualizare anunt

 PUBLICAT NR ANUNT: ADV1300024  TIP ANUNT: CUMPARARI DIRECTE  DATA CREARE: 23.06.2022 10:46

 DATA PUBLICARE: 23.06.2022 11:15


