PREŞEDINTE

Nr. 9094 din 01.07.2020
INVITAŢIE DE PARTICIPARE

Având în vedere demararea procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică de
servicii având ca obiect: „Servicii imprimare şi livrare vouchere de vacanţă”, vă rugăm să ne
prezentaţi oferta de preţ pentru serviciile de imprimare și livrare pe suport electronic solicitate,
în conformitate cu cerințele din în caietul de sarcini regăsit în SEAP anexat anunțului publicitar.
Ofertele de preţ vor fi încărcate în catalogul electronic SEAP având titlul: Achizitie anunţ
nr. ADV1155863, conform specificațiilor din caietul de sarcini, precum și transmise la adresa de
e-mail achizitiicjs9@gmail.com (pentru a putea verifica toate ofertele depuse pentru acest
anunț) până la data de 09.07.2020, ora 1000 .
În secțiunea ”Descriere” se vor detalia serviciile ofertate, respectând întocmai cerinţele
din caietul de sarcini.
Cod de clasificare CPV: 79823000-9 Servicii de tipărire și de livrare
Oferta de preț va include toate cheltuielile și taxele aferente editării și livrării voucherelor
de vacanță pe suport electronic. Tariful va fi exprimat în lei fără TVA.
Perioada de valabilitate a ofertei: 60 de zile de la data limită de depunere a ofertei.
Se va încheia contract de servicii iar draftul de contract se regaseste atașat prezentei
invitații.
Livrarea se va face la sediul Consiliului Judetean Sălaj în maxim 3 zile lucrătoare de la data
achtării, de către Autoritatea Contractantă, a contravalorii nominale totale a voucherelor de
vacanță pe suport electronic comandate.
Operatorii economici care depun ofertă de preţ pe catalogul electronic din SEAP pentru
această achiziţie trebuie sa depuna următoarele documente la urmatoarea adresă de e-mail:
achizitiicjs9@gmail.com:
a) Certificat Constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, din care să
reiasă corespondenta codului CAEN cu obiectul contractului;
b) Autorizația de funcționare pentru emiterea voucherelor de vacanță pe suport electronic,
valabilă, emisă de Comisia de autorizare a unităților emitente de vouchere de vacanță
din cadrul Ministerului Finanțelor PubliceȘ
c) Dovada înregistrării la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu
Caracter Personal care să ateste că operatorul economic este autorizat să prelucreze
date cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legii nr. 677/2001, cu
modificările și completările ulterioare.
d) Ofertantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii în ceea ce priveşte capacitatea
tehnică şi/sau profesională:

Să aibă o reţea de societăţi afiliate (care vând produse ce pot fi plătite cu vouchere
de vacanţă pe suport electronic) în judeţele din zonele turistice ale României;

În acest sens, ofertantul trebuie să prezinte următoarele documente:
d1) Lista completă a unităţilor afiliate (agenţii de turism, unităţi de cazare - hoteluri,
cabane, pensiuni, moteluri etc.; cel puţin 80% din unităţile turistice de primire trebuie să fie
clasificate cu cel puţin 3 stele/margarete) pe judeţe şi localităţi, care acceptă ca mod de plată
vouchere de vacanţă pe suport electronic emise de societatea ofertantă (cu menţiunea
următoarelor date: denumire unitate afiliată, nr. şi dată contract) semnată de reprezentantul
legal;
d2) Declarație privind posibilitatea de a afilia noi unități de cazare – hoteluri, cabane,
pensiuni, moteluri etc., la solicitarea beneficiarului;
e) Ofertanții trebuie să prezinte Descrierea detaliată a caracteristicilor tehnice pe care le
îndeplinesc voucherele de vacanță pe suport electronic.
Documentele se vor prezenta la adresa de e-mail achizitiicjs9@gmail.com până la data de
09.07.2020, ora 1000, urmând ca ofertantul câştigător să prezinte aceste documente în
original/copie conform cu originalul, înaintea semnării contractului.
Autoritatea Contractanta va evalua toate documentele transmise si va initia achizitia
directa in SEAP aplicand criteriul de atribuire ”cel mai bun raport calitate- pret” pentru
ofertele declarate admisibile.
Factori de evaluare:
1. Componenta financiara – ( P1)
- pondere 10.00%
- punctaj maxim 10.00
Descriere criteriu: Componenta financiara
Algoritm de calcul:
Punctajul pentru factorul de evaluare „Pretul ofertei” se acorda astfel:
a) pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor se acorda punctajul maxim alocat
factorului de evaluare respectiv;
b) pentru alt pret decat cel prevazut la litera a), se acorda punctajul pentru pretul „n”,
astfel:
Punctaj(n) = (pret minim ofertat/pret(n)) x punctajul maxim alocat;
Preturile care se compara în vederea acordarii punctajului sunt preturile totale ofertate fara TVA,
pentru prestarea serviciilor.
- pondere 10.00%
- punctaj maxim10.00
2. Componenta tehnica 1 (Pt 1) Numărul de unităţi afiliate direct ai emitntului
- pondere 90.00%
- punctaj maxim 90.00
Descriere criteriu: Se vor totaliza punctele obtinute de fiecare ofertant pentru fiecare
subfactor de evaluare
Algoritm de calcul:Pentru acest factor se va acorda punctajul Pt 1
Pt 1= Pte 1 +Pte 2 + Pte 3
Pte 1 = totalul de puncte cumulate pentru Nr. de afiliați direct ai emitentului
voucherelor de vacanță pe suport electronic – agenții de turism - pentru cel mai mare număr
de afiliați – 40 puncte

Pentru un număr mai mic punctajul se calculează astfel:
Nr. unități din ofertă/Nr. cel mai mare de unități ofertant X 40
Pte 2 = totalul de puncte cumulate pentru Nr. de afiliați direct ai emitentului
voucherelor de vacanță pe suport electronic – unităţi hoteliere - pentru cel mai mare număr
de afiliați – 30 puncte
Pentru un număr mai mic punctajul se calculează astfel:
Nr. unități din ofertă/Nr. cel mai mare de unități ofertant X 30
Pte3 = totalul de puncte cumulate pentru Nr. de afiliați direct ai emitentului voucherelor
de vacanță pe suport electronic – pensiuni - pentru cel mai mare număr
de afiliați – 20 puncte
Pentru un număr mai mic punctajul se calculează astfel:
Nr. unități din ofertă/Nr. cel mai mare de unități ofertant X 20
Orice solicitare de clarificări va fi transmisă Autorității Contractante la adresa e-mail
achizitiicjs9@gmail.com / Registratura instituției noastre Consiliul Județean Sălaj, Zalău,
Piața 1 Decembrie 1918, nr.11, cu mențiunea In atenția Serviciului Achiziții Publice
Parteneriat Public-Privat și Urmărirea Contractelor, iar Autoritatea Contractantă va posta
răspunsurile la solicitările de clarificări, 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 imprimare şi livrare vouchere de vacanţă”.

Cu consideratie,

Sef serviciu,
Vultur Maria
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