PREŞEDINTE

Nr. 17275 din 15.09.2021
INVITAŢIE DE PARTICIPARE

Având în vedere demararea procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică având
ca obiect: “Achiziționarea de materiale de protectie COVID 19 ( măști de protecție , gel
dezinfectant pentru mâini , soluții dezinfectante pentru suprafete)”, vă rugăm să ne
transmiteţi oferta d-voastră de preţ totală ţinând cont de produsele și caracteristicile acestora
cuprinse în caietul de sarcini atașat prezentei invitații.
Valoarea totală estimată pentru achizitionarea acestor produse este de 90.000 lei fără TVA.
Ofertele de preţ vor fi încărcate în catalogul electronic SEAP având titlul “Achiziție anunț nr.
ADV 1239318 Mască protecție medicală (facială)tip II, 3 straturi, Dezinfectant de mâini , si
Dezinfectant pentru suprafete, 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 28.09.2021 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 data de 28.09.2021 ora 1000 .
În secţiunea ”Descriere” se vor detalia caracteristicile produselor conform cerinţelor din
Caietul de sarcini și se va prezenta oferta de preț distinctă pentru:
1. Mască protecție medicală (facială)tip II, 3 straturi – se va prezenta oferta de pret în
lei fără TVA/ cutie ( 50 de buc/cutie)
2. Dezinfectant de mâini - se va prezenta oferta de pret în lei fără TVA/bucată
3. Dezinfectant pentru suprafete- se va prezenta oferta de pret în lei fără TVA/bucată.
Se va încheia contract de furnizare produse conform draftului de contract anexat prezentei
Termenul de garantie a produselor va fi de 24 luni de la data receptiei.
Produsele vor fi însoțite de certificat si declarația de conformitate, certificat de calitate si de
garanție, instructiunile de utilizare vor avea marcaje CE.
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 calitativa/cantitativa si de acceptare de catre Autoritatea
Contractanta.
Cod de clasificare CPV : 18142000-6 Viziere de siguranta (Rev.2),
Dezinfectanti (Rev.2), CPV: 33631600-8 Antiseptice si dezinfectante (Rev.2)

CPV: 24455000-8

Valoarea estimată a contractului de achiziţie publică este de 90.000 lei fără TVA.
Durata contractului de achiziţie publică este de 12 luni de la semnarea contractului.
Operatorii economici care depun oferta de preţ pe catalogul electronic din SEAP pentru
această achiziţie trebuie sa depună urmatoarele documente la urmatoarea adresa de e-mail:
achizitiicjs11@gmail.com:
1. Propunerea tehnică va fi elaborată în conformitate cu cerințele din Caietul de sarcini
si va cuprinde detalierea tuturor cerinţelor impuse prin caietul de sarcini.
2. Propunerea financiara totală și distinct pentru fiecare produs ofertat:
- lei fără TVA/ cutie ( 50 de buc/cutie) pentru Mască protecție medicală
(facială)tip II, 3 straturi;
- lei fără TVA/bucata pentru Dezinfectant de mâini;
- lei fără TVA/bucata pentru Dezinfectant pentru suprafete;

Documentele se vor prezenta la adresa de e-mail achizitiicjs11@gmail.com până la data de
28.09.2021 ora 1000.
Autoritatea Contractanta va evalua toate documentele transmise si va initia achizitia directa
in SEAP aplicand criteriul de atribuire ”pretul cel mai scazut” pentru ofertele declarate admisibile si
depuse în SEAP până la data de 28.09.2021 ora 1000 .
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: “Achiziționarea de materiale de protectie COVID 19 ( măști
de protecție , gel dezinfectant pentru mâini , soluții dezinfectante pentru suprafete)”
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