PREŞEDINTE

Nr. 17837 din 22.09.2021
INVITAŢIE DE PARTICIPARE

Având în vedere demararea achiziţiei directe având ca obiect, ,,Achizitionare apă îmbuteliată
pentru dozatoare de apă” vă rugăm să ne prezentaţi oferta de preţ pentru produsele solicitate în
conformitate cu cerinţele din caietul de sarcini anexat prezentei invitații
Se va prezenta oferta de preț în lei fără TVA/bidon de 19 litri.
Ofertele vor fi încărcate în catalogul electronic SEAP având titlul “Achiziție anunț nr.ADV
1240733 ”, conform specificațiilor din caietul de sarcini anexat, 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 05.10.2021 ora 1000.
La adresa de e-mail prezentată mai sus operatorul economic va transmite și documentele necesare
care să ateste îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini.
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 05.10.2021 ora 1000.
În secțiunea ”Descriere” se vor detalia produsele ofertate, respectând întocmai cerinţele din
caietul de sarcini.
Cod de clasificare CPV : 15981100-9 Apa minerala plata
Valoarea totală estimată a achiziției este de 11.000 lei fară TVA/an calendaristic.
1000,

La adresa de e-mail achizitiicjs11@gmail.com se vor prezenta până la data de 05.10.2021 ora
următoarele:
1. Propunerea financiară se va prezenta oferta de preț în lei fără TVA/bidon de 19 litri.
2. Propunerea tehnică va fi elaborată în conformitate cu cerințele din Caietul de sarcini și cu
detalierea tuturor cerințelor impuse prin acesta.
3.Ofertantul are obligația de a prezenta:
• buletin de analiză microbiologică şi fizico-chimică a apei, eliberat de un
laborator autorizat de Direcţia de Sănătate Publică, care să certifice potabilitatea
apei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 458/2002, cu toate modificările
ulterioare;
• certificat de conformitate de eşantion/raport de încercări, valabil la data
desfăşurării procedurii, eliberat de un laborator autorizat RENAR;
• pentru recipient ( bidon) - aviz sanitar eliberat de Direcţia de Sănătate Publică;
• pentru sectia de îmbuteliere apă - aviz sanitar eliberat de Direcţia de Sănătate
Publică.

Termenul de livrare al produselor este de maxim 24 de ore, în baza comenzilor.
Livrarea produselor va fi asigurată de către furnizor, gratuit, la sediul Autorității Contractante.
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 cantitativa si calitativa 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 PublicPrivat 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
,,Achizitionare apă îmbuteliată pentru dozatoare de apă”
PREŞEDINTE,
DINU IANCU-SĂLĂJANU

Şef Serviciu,
Vultur Maria

Consilier achiziții publice,
Blăjan Cosmina Maria

