PREŞEDINTE

Nr. 20728 din 29.10.2021
INVITAŢIE DE PARTICIPARE

Având în vedere demararea achiziţiei directe având ca obiect : “Achizitionare Microsoft
Office 2019„ – 10 bucati, vă rugăm să ne prezentaţi oferta de preţ totala pentru produsele solicitate
în conformitate cu cerinţele din caietul de sarcini anexat prezentei invitații.
Se va prezenta oferta de preț pentru tot pachetul de produse, în lei fără TVA precum și prețul
unitar pe bucată licență ofertat în lei fără TVA
Ofertele vor fi încarcate în catalogul electronic SEAP având titlul Achizitiţie anunţ nr.
ADV1250748, conform specificatiilor din caietul de sarcini, precum şi transmise la adresa de e-mail
achizitiicjs7@gmail.com (pentru a putea verifica toate ofertele depuse pentru acest anunt) până la
data de 11.11.2021, ora 1000.
Se va verifica catalogul electronic SEAP si se va selecta oferta cu preţul cel mai scăzut
dintre ofertele depuse până la data de 11.11.2021, ora 1000.
În secțiunea „Descriere” se vor menționa licențele ofertate și valoarea totală a acestora în lei
fără TVA, precum și prețul unitar pe bucată licență ofertat în lei fără TVA
Cod de clasificare CPV : 48321000-4 “Pachete software de proiectare asistată de calculator
(CAD) "
Valoarea totală estimată a achiziției este de: 35.605,04 lei fără TVA.
Termenul de livrare al licențelor este de 5 zile lucrătoare de la data acceptării achiziției.
Licențele se vor furniza în format electronic. Licentele - Microsoft Office 2019 Std. OLP NL
Eng de volum vor fi furnizate in contul (Volume Licensing Service center) deja existent al
beneficiarului (datele contului vor fi comunicate furnizorului)
Plata facturii se va face într-un termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data primirii
facturii însoțite de proces-verbal de recepție și acceptare a produselor livrate.
Orice solicitare de clarificări va fi transmisă Autorității Contractante la adresa de e-mail
achizitiicjs7@gmail.com, 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:
“Achizitionare Microsoft Office 2019”.
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