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Vizualizare anunt
 PUBLICAT

NR ANUNT: ADV1160004

 TIP ANUNT: CUMPARARI DIRECTE

 DATA CREARE: 23.07.2020 13:22

 DATA PUBLICARE: 23.07.2020 13:23

DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA
Denumire o ciala: JUDETUL SALAJ



CIF: 4494764

Adresa: Strada 1 Decembrie 1918, Nr. 12

Tara: Romania

Tel: +40 0260614120 Fax: +40 0260661097
Vultur In atentia: : Maria Vultur

E-mail: licitatiesj@cjsj.ro

Punct(e) de contact: Maria

ANUNT



Denumire contract:
”Achizitionare PC, imprimante, laptop, scanner”.

Data limita depunere oferta:
04.08.2020 10:00

Tip anunt:
Cumparari
directe

Tip
contract:
Furnizare

Cod si denumire CPV:
30213300-8 - Computer de
birou (Rev.2)

Valoare
estimata:
64.956,30
RON

Caiet de sarcini:
Documentatie
atribuire.pdf

Descriere contract:
”Achizitionare PC, imprimante, laptop, scanner”. Invitația de participare, Caietul de sarcini, Clauzele Contract
uale si Formularele se regăsesc atașate prezentului anunț publicitar.Invitatia de participare si Formularele se
regăsesc postată și pe site-ul Consiliului Judetean Salaj www.cjsj.ro la secțiunea: Informații publice- Achiziții
publice-Achiziții directe. Vă informăm că valoarea estimată a produselor este de 64.956,3 lei fără TVA defalca
tă pe loturi astfel: LOT 1, 36.852,10 lei fără TVA - 3 buc.Laptop, 8 buc. PC, 2 buc.Monitor. LOT 2, 28,104,20 lei
fără TVA - 7 buc.imprimantă, 1 buc. Scanner A3.

Conditii referitoare la contract:
În secțiunea „Descriere” se vor menționa: - prețul unitar în lei fără TVA/ buc produs ofertat. - caracteristicile t
ehnice ale produselor ofertate. Caracteristicile tehnice din caietul de sarcini anexat prezentei adrese sunt co
nsiderate minimale și obligatorii. Oferta va cuprinde toate produsele solicitate de către Autoritatea Contract
antă, respectând cerințele din Caietul de sarcini, în caz contrar oferta va declarată neconformă și respinsă.
Oferta de preţ va include şi cheltuielile de transport al echipamentelor la sediul achizitorului. Se va încheia c
ontract de furnizare iar draftul de contract se regăsește atașat prezentei adrese. Livrarea produselor intră în
sarcina furnizorului şi se va face la sediul achizitorului din Loc.Zalau, Str. Piața 1 Decembrie 1918, nr.11, Jud.
Sălaj in prezenta unui reprezentant al operatorului economic, ocazie cu care se va intocmi procesul verbal d
e recepție cantitativă si calitativă. Termenul de livrare este de 10 zile lucrătoare de la semnarea contractului.
Termenul de garanţie pentru produsele solicitate este de 24 luni de la data livrării. Recepția echipamentelor
se va face de către o comisie din partea Achizitorului în prezența unui reprezentant din partea Furnizorului.
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.

Conditii de participare:
https://e-licitatie.ro:8881/ca/notices/adv-notices/view/100236971
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Ofertele vor încarcate în catalogul electronic SEAP având titlul Achizitiţie anunţ nr._______________ LOT1, res
pectiv Achizitiţie anunţ nr._________________ LOT2, conform speci catiilor din caietul de sarcini, precum şi tran
smise la adresa de e-mail achizitiicjs11@gmail.com (pentru a putea veri ca toate ofertele depuse pentru ace
st anunt) până la data de 04.08.2020, ora 10:00.Operatorii economici au obligatia de a depune până la data
de 04.08.2020, ora 10:00 la adresa de e-mail achiziţiicjs11@gmail.com următoarele documente 1.Declaratie
priv. neincadrarea in prevederile art.164 din Legea nr.98/2016(Formular 12A).2.Declaratie priv.neincadrarea
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în nici una dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacita
tea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Ofertantii vor prezenta certi catul ON
RC, sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis în tara de rezidenta, (traducere autorizata in lim
ba romana).Informatiile cuprinse in acest document trebuie sa e valabile/ reale, în momentul prezentarii ac
estuia conf. art. 196 alin. 2 din Legea 98/2016. 4.Declaraţie pe propria răspundere(Formularul 12J). 5 Propun
erea tehnica -. Ofertantii vor prezenta Organizarea si Metodologia de furnizare a produselor astfel incat sa s
e asigure posibilitatea veri carii corespondentei propunerii tehnice cu speci catiile tehnice prevazute in Cai
etului de sarcini.6. Propunerea nanciară. Se va prezenta oferta totală și detaliată pentru ecare produs ofe
rtat (Formular 10 A) 7. Documente care să facă dovada îndeplinirii cerințelor speci cate în caietul de sarcini l
a secțiunea ”Alte cerințe”.Dovada încărcarii ofertei în catalogul electronic SEAP (Print screen)

Criterii de atribuire:
Se va veri ca catalogul electronic SEAP si se va selecta oferta cu preţul cel mai scăzut dintre ofertele admisib
ile depuse până la data de 04.08.2020, ora 10:00.

Informatii suplimentare:
Orice solicitare de clari cări va transmisă Autorității Contractante la adresa e-mail achizitiicjs11@gmail.co
m / Registratura instituției noastre Consiliul Județean Sălaj, Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, nr.11, cu mențiun
ea În atenția Serviciului Achiziții Publice Parteneriat Public-Privat și Urmărirea Contractelor, iar Autoritatea C
ontractantă va posta răspunsurile la solicitările de clari cări, precum şi decizia de atribuire/anulare a achiziţi
ei prin publicare pe site-ul Consiliului Județean Sălaj, respectiv www.cjsj.ro, la secțiunea aferentă achiziției dir
ecte având ca obiect: ”Achiziționare PC, imprimante, laptop, scanner”.”

LISTA VERSIUNI ANUNT PUBLICITAR

https://e-licitatie.ro:8881/ca/notices/adv-notices/view/100236971
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