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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 buc
ăți BIPAP cu accesorii LOT 2: achiziționare aparat pentru trombopro�laxie mecanică

Data limita depunere oferta:
04.08.2022 10:00

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 trombopro�laxie mecanică” Invitatia de partcipare, Caietul de sarcini, clauzele contract
uale si formularele se regasesc atasate prezentului anunt publicitar. Invitatia de participare si anuntul publicitar se regasesc postate pe site-ul
www.cjsj.ro la sectiunea Informatii publice- Achizitii publice. Valoarea estimată a achiziţiei: 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:
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Se va încheia contract de furnizare distinct pe �ecare lot, conform draftului de contract anexat prezentei. Durata totală a contractului va � de m
axim 1 lună de la data semnării. Ofertantul va livra echipamentele în termen de 20 de zile de la data semnării contractului. Se va ține cont de fa
ptul că durata totală a contractului trebuie să acopere: livrarea, punerea în funcţiune și prezentarea modului de operare personalului care va u
tiliza echipamentul respectiv.

Conditii de participare:

Ofertele de preţ vor � încărcate distinct pentru �ecare lot în catalogul electronic SEAP având titlul, astfel: - “Achiziție anunț nr. ADV _____________
___ pt. LOT 1 ”, -pt. LOT 1- oferta de pret lei fara TVA/ bucata BIPAP cu accesorii; - “Achiziție anunț nr. ADV_________________ pt. LOT 2“ -pt. LOT 2 –
oferta de pret totala lei fara TVA, conform speci�cațiilor din caietul de sarcini, precum și transmise la adresa de e-mail achizitiicjs2@gmail.com
(pentru a putea veri�ca toate ofertele depuse pentru acest anunț), până la data de 04.08.2022 ora 10:00. În secțiunea ”Descriere” se vor detalia
produsele ofertate, respectând întocmai cerinţele din caietul de sarcini. Operatorii economici care depun oferta de preţ pe catalogul electronic
din SEAP pentru această achiziţie au obligația să depună următoarele documente la următoarea adresă de e-mail: achizitiicjs2@gmail.com:(For
mular 12A), (Formular 12B), (Formular 12C), (Formular 12D),Certi�catul ONRC, Declaraţie pe propria răspundere(Formular 12 J), Propunerea teh
nica care va contine toate docmentele mentionate in Invitatia de participare, Propunerea �nanciară (Formular10A) Oferta de pret se va face dis
tinct pe �ecare lot, pentru care se depune oferta, astfel: -pt. LOT 1- oferta de pret lei/ bucata BIPAP cu accesorii si total lei fara TVA; -pt. LOT 2 –
oferta de pret total lei fara TVA, Documentele se vor prezenta la adresa de e-mail achizitiicjs2@gmail.com până la data de 04.08.2022 ora 10:00.
În cazul netransmiterii documentelor solicitate mai sus prin adresa de e-mail, în termenul stabilit, Autoritatea Contractantă nu va lua în conside
rare oferta de preț depusă în SEAP.

Criterii de atribuire:

Autoritatea Contractantă va evalua toate documentele transmise prin e-mail și va iniția achiziția directă în SEAP, aplicând criteriul de atribuire,
”prețul cel mai scăzut” cu operatorul economic care a depus oferta admisibilă în SEAP până la data de 04.08.2022 ora 10:00.

Informatii suplimentare:

Orice solicitare de clari�cări va � transmisă Autorității Contractante la adresa e-mail achizitiicjs2@gmail.com/ Registratura instituției noastre Co
nsiliul Județean Sălaj, Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, nr.11, cu mențiunea În atenția Serviciului Achiziții Publice Parteneriat Public-Privat și Urm
ărirea Contractelor, iar Autoritatea Contractantă va posta răspunsurile la solicitările de clari�cări, precum şi decizia de atribuire/anulare a achizi
ţiei prin publicare pe site-ul Consiliului Județean Sălaj, respectiv www.cjsj.ro, la secțiunea aferentă achiziției directe având ca obiect: Dotarea Spi
talului 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 trombopro�laxie mecanică.

LISTA VERSIUNI ANUNT PUBLICITAR 
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