
 

 

 

  
PREŞEDINTE                                                             Nr. 3584 din 13.03.2020  
                                                 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE 
        
         Având în vedere demararea procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică de 
servicii având ca obiect: Servicii de publicitate pentru proiectul “Modernizare bazin de apă la 
Spitalul Județean de Urgență Zalău”, vă rugăm să ne prezentaţi oferta totală de preţ pentru 
serviciile solicitate, în conformitate cu specificaţiile din caietul de sarcini postat pe SEAP şi pe 
site-ul Consiliului Județean Sălaj, www.cjsj.ro, la secțiunea aferentă achiziției directe: Servicii de 
publicitate pentru proiectul “Modernizare bazin de apă la Spitalul Județean de Urgență Zalău”,   
 

Ofertele de preţ vor fi încărcate în catalogul electronic SEAP având titlul “Achiziție anunț 
nr.ADV1135916”, 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  30.03.2020 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  30.03.2020 ora 1000.  
  

  În secțiunea ”Descriere” se vor detalia serviciile solicitate, respectând întocmai cerinţele 
din caietul de sarcini. 

Plata serviciilor se va face în baza facturii fiscale și a procesului-verbal de recepție, în maxim 
de 30  zile de la emiterea facturii. 
        Cod de clasificare CPV : 79342200-5 Servicii de promovare (Rev.2) 
        Se va încheia contract de servicii conform draftului de contract anexat prezentei. 
        Valoarea estimată a  contractului de achiziţie publică este de 3.600 lei fără TVA. 

Prestarea serviciilor  va începe la data semnării contractului. 

  Durata de realizare a serviciilor este de 1 lună de zile de la semnarea contractului. 

Operatorii economici care depun ofertă de preţ pe catalogul electronic din SEAP pentru 
această achiziţie trebuie să depună la adresa de e-mail achizitiicjs11@gmail.com până la data de 
30.03.2020, ora 1000, următoarele documente:  
 
1. Propunere tehnică va fi elaborată în conformitate cu cerințele din Caietul de sarcini . 
 
2. Declaraţie pe propria răspundere care să dovedească faptul că la elaborarea ofertei s-a ţinut 
cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă în domeniile mediului, social şi al relaţiilor 
de muncă şi că acestea vor fi respectate pe parcursul îndeplinirii contractului. Instituţiile 
competente de la care op. ec. pot obţine informaţiile detaliate privind obligaţiile relevante din 
domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă sunt Ministerul Mediului si Ministerul Muncii, 
Familiei, Protectţiei Sociale şi Persoanelor Varstnice. (Formular 12 J). 
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3. Propunerea financiar – se va prezenta formularul de ofertă 10B.( Formular nr.10B) 

 
4.Ofertantul va prezenta o declarație prin care se va angaja în mod ferm și irevocabil să 
respecte prevederile din modelul din Anexa A de la Normele metodologice de aplicare a 
prevederilor Ordonantei de urgență a Guvernului nr.28 din 2013 pentru programul PNDL. 
 

Documentele se vor prezenta la adresa de e-mail achizitiicjs11@gmail.com până la data de  
30.03.2020  ora 1000.             

Autoritatea Contractanta va evalua toate documentele transmise şi va iniţia achiziţia directă 
în SEAP aplicând criteriul de atribuire ”preţul cel mai scazut” pentru ofertele declarate admisibile 
și depuse în SEAP până la data de 30.03.2020 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: Servicii de publicitate pentru proiectul “Modernizare bazin 
de apă la Spitalul Județean de Urgență Zalău”, 
 

 

                                 
                                                          PREŞEDINTE, 

                                                         Tiberiu Marc 
 
 
 
 
          Șef serviciu,  Întocmit, 
        Vultur Maria              Blăjan Cosmina Maria                                                                                                           
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