PREŞEDINTE

Nr. 2086 din 08.02.2021
INVITAŢIE DE PARTICIPARE

Având în vedere demararea achiziţiei directe având ca obiect “Achiziţionarea unei polițe de
asigurare obligatorie RCA și a poliței de asigurare CASCO pentru autoturismul Dacia Logan -CMJ”,
vă rugăm să ne prezentaţi oferta de preţ totală pentru achiziționarea unei polițe de asigurare CASCO si
pentru achizitionarea unei polite de asigurare obligatorie RCA pentru 12 luni.
Oferta de preț va fi încărcată în catalogul electronic SEAP având titlul “Achiziție anunț nr.
ADV 1196610”, conform specificațiilor din caietul de sarcini, precum și transmise la adresa de e-mail
achizitiicjs11@gmail.com (pentru a putea verifica toate ofertele depuse pentru acest anunț), până la
data de 15.02.2021, ora 10:00.
Valoarea estimată a serviciilor este de 2350 lei fără TVA.
La data de 15.02.2021, după ora 1000, se va verifica catalogul electronic SEAP şi se va selecta
oferta cu preţul cel mai scăzut dintre ofertele declarate admisibile și depuse în SEAP până la ora 1000.
Oferta de preț va fi încărcată în catalogul electronic SEAP având titlul “Achiziție anunț nr.
ADV 1196610”, conform specificațiilor din caietul de sarcini, precum și transmise la adresa de e-mail
achizitiicjs11@gmail.com (pentru a putea verifica toate ofertele depuse pentru acest anunț), până la
data de 15.02.2021, ora 10:00.
Polițele vor fi livrate la sediul Centrului Militar Județean, loc.Zalău, str.Lt.col.Pretorian, nr.30,
județul Sălaj și se va întocmi proces-verbal de recepție.
Perioada de valabilitate a poliței de asigurare este de 12 luni.
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 a poliței.
Orice solicitare de clarificări va fi transmisă Autorității Contractante la adresa e-mail
achizitiicjs11@gmail.com / Registratura instituției noastre Consiliul Județean Sălaj, Zalău, Piața 1
Decembrie 1918, nr.11 cu mențiunea În 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:
“Achiziţionarea unei polițe de asigurare obligatorie RCA și a poliței de asigurare CASCO pentru
autoturismul Dacia Logan -CMJ”.
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