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ANUNT

In



Denumire contract:
Servicii de informare și publicitate pentru proiectul „Dotarea spitalelor din județul Sălaj cu echipamente necesare p
entru tratarea pacienților cu COVID 19”

Data limita depunere oferta:
18.03.2021 10:00

Tip anunt:
Cumparari
directe

Tip
contract:
Servicii

Cod si denumire CPV:
79341000-6 - Servicii de
publicitate (Rev.2)

Valoare
estimata:
11.990,00
RON

Caiet de sarcini:
Documentatie de
atribuire.pdf

Descriere contract:
Servicii de informare și publicitate pentru proiectul „Dotarea spitalelor din județul Sălaj cu echipamente necesare p
entru tratarea pacienților cu COVID 19”. Documentatia se regaseste atasata preyentului anunt publicitar. Invitatai
de participare se regaseste postata pe site-ul www.cjsj.ro la sectiunea Infocrmaţii publice- Achizitii publice-achizitii d
irecte. Valoarea estimata a contractului de achizitii este de 11.990 lei fara TVA

Conditii referitoare la contract:
Se va încheia contract de prestare servicii conform proiectului de contract anexat prezentei. Durata Contractului d
e servicii de informare şi publicitate începe la data semnării lui și se încheie la data nalizării perioadei de implemen
tare a proiectului. În condițiile în care, din motive obiective, perioada de implementare a proiectului nanțat prin P
OIM se va prelungi în baza unui Act adițional încheiat cu Autoritatea Contractantă, contractul de servicii de publicit
ate și informare va prelungit în mod automat cu același număr de luni, fără modi carea valorii acestuia.

Conditii de participare:
Ofertele vor încărcate în catalogul electronic SEAP având titlul “Achiziție anunț nr. _______________________________
_________ ”, conform speci cațiilor din caietul de sarcini și Anexa 1 la acesta, 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 18.03.2
021, ora 10:00. Se va veri ca catalogul electronic SEAP şi se va selecta oferta cu preţul cel mai scăzut dintre ofertele
depuse până la data de de 18.03.2021, ora 10:00 şi declarate admisibile. Operatorii economici au obligatia de a dep
une până la data de de 18.03.2021, ora 10:00, la adresa de e-mail achiziţiicjs2@gmail.com următoarele documente:
1. (Formular 12A), 2. (Formular 12B)., 3. (Formular 12C), 4. certi catul ONRC, , 5. (Formular 12J ), 6. Propunerea tehni
ca - în conformitate cu cerintele din caietul de sarcini. Ofertantii vor prezenta Organizarea si Metodologia de furniz
are a produselor și prestare a serviciilor astfel incat sa se asigure posibilitatea veri carii corespondentei propunerii
tehnice cu speci catiile tehnice prevazute in cadrul Caietului de sarcini., 7. Anexa 1 completată, 8. Propunerea nan
ciară (Formular 10 B) se va prezenta oferta de preț totală și detaliată pe ecare etapă. Documentele se vor prezent
a la adresa de e-mail achiziţiicjs2@gmail.com până la data de 18.03.2021, ora 10:00. În cazul netransmiterii docume
ntelor solicitate mai sus prin adresa de e-mail, în termenul stabilit, Autoritatea Contractantă nu va lua în considerar
e oferta de preț depusă în SEAP.

Criterii de atribuire:
Autoritatea Contractantă va evalua toate documentele transmise prin e-mail până la data de 18.03.2021, ora 10:00
și va iniția achiziția directă în SEAP, aplicând criteriul de atribuire, ”prețul cel mai scăzut” cu operatoul economic car
e a depus oferta admisibilă în SEAP.
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