PREŞEDINTE

Nr. 6497 din 14.05.2020
INVITAŢIE DE PARTICIPARE

Având în vedere demararea contractului de achiziţie publică de furnizare având ca obiect:
„Achiziţionare produse de curăţenie” pentru Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
,,Porolissum” al Judeţului Sălaj vă rugăm să ne prezentaţi oferta de preţ totală pentru produsele
solicitate în conformitate cu cerinţele din caietul de sarcini, anexat prezentei adrese.
Ofertele vor fi încarcate în catalogul electronic SEAP având titlul Achizitiţie anunţ
nr.ADV1147177, conform specificatiilor din caietul de sarcini, precum şi transmise la adresa
de e- mail achizitiicjs11@gmail.com (pentru a putea verifica toate ofertele depuse pentru acest
anunt) până la data de 27.05.2020, ora 1000.
Se va verifica catalogul electronic SEAP si se va selecta oferta cu preţul cel mai scăzut dintre
ofertele depuse în SEAP până la data de 27.05.2020, ora 1000.
Caracteristicile produselor ce vor fi furnizate, respectând întocmai cerinţele caietului de
sarcini si pretul distinct pentru fiecare produs ofertat vor fi transmise la adresa de e-mail
achizitiicjs11@gmail.com până la data de 27.05.2020, ora 1000prin completarea Anexei 1 din
clauzele contractuale.
Cod de clasificare CPV : 39830000-9 Produse de curăţat.
Vă informăm că valoarea estimată a produselor este de 1.260,50 lei fără TVA.
Oferta de preţ va include şi transportul la sediul achizitorului.
Se va încheia contract de furnizare iar draftul de contract se regăsește atașat prezentei

adrese.
Livrarea produselor de curăţenie intră în sarcina furnizorului şi se va face gratuit la sediul
achizitorului din loc.Zalau, B-dul Mihai Viteazu, nr. 57 – sediul I.S.U. Sălaj in prezenta unui
reprezentant al operatorului economic, ocazie cu care se va intocmi procesul verbal de recepție
cantitativă si calitativă.
Termenul de livrare este de maxim 10 zile lucrătoare de la data confirmării primirii
comenzii scrise transmise de achizitor.
Plata facturii se va face într-un termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data
primirii facturii însoţite de procesul verbal de recepţie cantitativ si calitatativ al produselor.

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: „Achiziţionare produse de curăţenie”
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