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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
Vultur In atentia: : Maria Vultur

E-mail: licitatiesj@cjsj.ro

Punct(e) de contact: Maria

ANUNT



Denumire contract:
„Furnizare de produse necesare desfășurării activității de protocol”

Data limita depunere oferta:
15.05.2020 10:00

Tip anunt:
Cumparari
directe

Tip
contract:
Furnizare

Cod si denumire CPV:
15800000-6 - Diverse produse
alimentare (Rev.2)

Valoare
estimata:
7.000,00
RON

Caiet de sarcini:
Documentatie
atribuire.pdf

Descriere contract:
„Furnizare de produse necesare desfășurării activității de protocol” Invitatia de participare, Clauzele co
ntractuale și caietul de sarcini se regasesc atasate prezentului anunt publicitar, precum si postate pe sit
e-ul Consiliului Judetean Salaj, www.cjsj.ro, la sectiunea:Informatii publice-Achizitii publice-Achizitii direc
te.Valoarea totală maximă estimată a achiziției este de 7.000 lei fără TVA pentru un an calendaristic.

Conditii referitoare la contract:
Se va încheia contract de furnizare produse conform proiectului de contract anexat prezentului anut p
ublicitar. Plata facturii se va face într-un termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data primirii f
acturii acceptate de către achizitor. Furnizarea produselor care urmează a achiziționate va asigurată
de la data semnării contractului până la data de 31.12.2020, în funcție de necesitate. Produsele vor liv
rate la sediul Consiliului Județean Sălaj din localitatea Zalău, Str. P-ța 1 Decembrie 1918, nr.11.

Conditii de participare:
Oferta de preț va încărcată în catalogul electronic SEAP având titlul “Achiziție anunț nr. _______________
___”, conform cerințelor speci cate în Caietul de sarcini anexat, precum si transmise la adresa de e-mail
achizitiicjs10@gmail.com (pentru a putea veri ca toate ofertele depuse pentru acest anunț) până la dat
a de 15.05.2020, ora 10:00. În secțiunea ”Descriere”: - se vor detalia caracteristicile produselor ce vor f
urnizate, respectând întocmai cerințele caietului de sarcini; - se va prezenta preț unitar în lei fără TVA/b
uc - produs solicitat în caietul de sarcini. Produsele vor cumpărate pe bază de comandă, recepţia urm
ând să se facă în momentul livrării la sediul Consiliului Judeţean Sălaj din mun. Zalău, P-ţa 1 Decembrie

1918 nr.11. Comanda va onorată în maxim 2 ore de la lansarea acesteia. În preţul ofertat se vor regăs
i toate costurile aferente livrării la sediul bene ciarului. Ofertantul îşi asumă riscurile pe care le implică
transportul produselor până la sediul bene ciarului, autoritatea ind în drept să solicite înlocuirea grat
uită a produselor depreciate sau expirate. Preţul va ferm, exprimat în lei, preţurile rămânând neschi
mbate pe durata contractului. Perioada de garanţie acordată produselor livrate va de 6 luni şi curge d
e la data recepţiei acestora.
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Informatii suplimentare:
Orice solicitare de clari cări va transmisă Autorității Contractante la adresa de e-mail achizitiicjs10@g
mail.com/ Registratura instituției noastre Consiliul Județean Sălaj din localitatea Zalău, Piața 1 Decembr
ie 1918, nr.11, cu mențiunea „În atenția Serviciului Achiziții Publice, Parteneriat Public-Privat și Urmărire
a Contractelor”, iar Autoritatea Contractantă va transmite 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 aferentă achiziției directe având ca obiect: „Furnizare de produse necesare de
sfășurării activității de protocol”.
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