PREŞEDINTE

Nr. 23484 din 09.12.2021
INVITAŢIE DE PARTICIPARE

Având în vedere demararea achiziţiei publice de produse având ca obiect Achiziționare
“Produse personalizate” pentru CMJ vă rugăm să ne transmiteţi oferta d-voastră de preţ
totală ţinând cont de produsele și caracteristicile acestora cuprinse în caietul de sarcini și
Anexa. 1 atașate prezentei invitații.
Se va prezenta oferta de preț în lei fără TVA pentru cantitatea totală de produse.
Cod de clasificare CPV: 30199000-0 Articole de papetarie și alte articole din hârtie
(Rev.2)
Valoarea totală estimată a produselor este de 4.300,00 lei fără TVA.
Ofertele vor fi încărcate în catalogul electronic SEAP având titlul “Achiziție anunț nr.
1261467”, conform specificațiilor din Caietul de Sarcini anexat și Anexa 1, 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 22.12.2021 ora 1000.
La data de 22.12.2021 după ora 1000, se va verifica catalogul electronic SEAP și se va
selecta oferta cu prețul cel mai scăzut dintre ofertele declarate admisibile și depuse până la ora
1000.
În secțiunea „Descriere” se va menționa oferta de preț lei/bucată produs ofertat.
Oferta financiară se va prezenta în lei fără TVA /1 bucată produs.
Ofertantul are obligația de a transmite Autorității Contractante la adresa de e-mail
achizitiicjs9@gmail.com, până la data de 22.12.2021 ora 1000 Anexa 1 completată.
Oferta va cuprinde toate produsele solicitate de către achizitor, respectând întocmai
cerinţele Anexei 1, în caz contrar oferta va fi declarată neconformă și respinsă.
Machete (modele) și elementele de identitate vizuala pentru personalizarea fiecărui
produs vor fi puse la dispoziţia furnizorului de către beneficiar.
Operatorii economici ofertanți trebuie să dețină punct de lucru în Zalau.
Se va încheia contract de furnizare produse conform draftului de contract anexat
prezentei invitații.
Durata contractului este de 30 de zile lucrătoare de la data semnării acestuia.
Termenul de livrare este de maximum 30 de zile lucrătoare de la data semnării
contractului.
Livrarea produselor intră în sarcina furnizorului și se va face gratuit la sediul
beneficiarului final, Centrul Militar Județean Sălaj, str. Lt. Col. Pretorian, nr. 30, Zalău.

Plata facturii se va face într-un termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data
primirii facturii însoţită de procesul verbal de recepţie calitativă/cantitativă şi de acceptare a
achizitorului.
Dovada încărcarii ofertei în catalogul electronic SEAP (Print Screen), se va transmite la
adresa de e-mail achizitiicjs9@gmail.com.
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 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: Achiziționare “Produse personalizate” pentru CMJ
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