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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    E-mail:  licitatiesj@cjsj.ro    Punct(e) de contact:  Maria Vultur    In atentia: :  Maria
Vultur   

ANUNT 

Denumire contract:
„Achiziționare cupe sportive pentru concurs,” ”Achiziționare diplome”,

Data limita depunere oferta:
27.03.2020 10:00

Tip anunt:
Cumparari directe

Tip contract:
Furnizare

Cod si denumire CPV:
39298700-4 - Trofee (Rev.2)

Valoare estimata:
1.105,00  RON

Caiet de sarcini:
Documentatie atribuire.pdf

Descriere contract:
„Achiziționare cupe sportive pentru concurs,” ”Achiziționare diplome”, necesare pentru desfășurarea concursurilor profesionale cu SVSU,S
PSU și concursurile cu elevii , desfășurate de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Porolissum”al Județului Sălaj, vă rugăm să ne
prezentaţi oferta de preţ totală pentru produsele solicitate în conformitate cu cerinţele din caietul de sarcini anexat prezentei invitații. Invi
tația de participare și Caietul de sarcini se regăsesc atașate prezentului anunț publicitar precum si postate pe site-ul Consiliului Judetean S
alaj www.cjsj.ro la secțiunea: Informații publice- Achiziții publice-Achiziții directe. Valoarea totală estimată a achiziției este de 1.105,00 lei f
ără TVA

Conditii referitoare la contract:
Livrarea produselor intră în sarcina furnizorului şi se va face gratuit la sediul achizitorului din localitatea Zalău,B-dul. Mihai Viteazu,nr.57- s
ediul I.S.U. Sălaj și vor � însoțite de cel puțin următoarele documente: aviz de însoțire marfă,declarații de conformitate/certi�cate de calita
te,certi�cate de garanție, manual de utilizare în limba română/engleză,după caz. Termenul de livrare este de maxim 7 zile lucrătoare de la
data acceptării ofertei . Termenul de garanție pentru produsele solicitate va � 12 luni de la data livrării. Plata facturii se va face într-un ter
men de cel mult 30 de zile calendaristice de la data primirii facturii însoțită de proces-verbal de recepție a produselor furnizate.

Conditii de participare:
Ofertele de preț vor � încărcate în catalogul electronic SEAP având titlul Achiziție anunţ nr.___________________, conform speci�cațiilor din ca
ietului de sarcini, precum și transmise la adresa de e-mail achizitiicjs11@gmail.com, (pentru a putea veri�ca toate ofertele depuse pentru
acest anunț) până la data de 27.03.2020 ora 10:00. În secțiunea ”Descriere” se vor detalia caracteristicile produselor ofertate, respectând î
ntocmai cerinţele din caietul de sarcini. În aceeași secțiune se va consemna prețul în lei fără TVA/ buc produs ofertat.

Criterii de atribuire:
La data de 27.03.2020, după ora 10:00, se va veri�ca catalogul electronic SEAP şi se va selecta oferta cu preţul cel mai scăzut dintre ofertel
e admisibile. Operatorul economic are obligația de a transmite oferta de preț și la adresa de e-mail achizitiicjs11@gmail.com, până la data
de 27.03.2020 ora 10:00.

Informatii suplimentare:
Orice solicitare de clari�cări va � transmisă Autorității Contractante la adresa e-mail achizitiicjs11@gmail.com / Registratura instituției noa
stre Consiliul Județean Sălaj, Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, nr.11, cu mențiunea În atenția Serviciului Achiziții Publice Parteneriat Public-P
rivat și Urmărirea Contractelor, iar Autoritatea Contractantă va posta răspunsurile la solicitările de clari�cări, precum şi decizia de atribuir
e/anulare a achiziţiei prin publicare pe site-ul Consiliului Județean Sălaj, respectiv www.cjsj.ro, la secțiunea aferentă achiziției directe avân
d ca obiect: „Achiziționare cupe sportive pentru concurs,” ”Achiziționare diplome”,

LISTA VERSIUNI ANUNT PUBLICITAR 

Vizualizare anunt
 PUBLICAT  NR ANUNT: ADV1135948   TIP ANUNT: CUMPARARI DIRECTE   DATA CREARE: 16.03.2020 11:04   DATA PUBLICARE: 16.03.2020 11:05


