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SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
JUDETUL SALAJ 
Cod de identificare fiscala: 4494764; Adresa: Strada: 1 Decembrie 1918, nr. 12; Localitatea: Zalau; Cod NUTS: RO116 Salaj; Cod postal:
450058; Tara: Romania; Persoana de contact: Maria Vultur; Telefon: +40 0260614120; Fax: +40 0260661097; E-mail: licitatiesj@cjsj.ro;
Adresa internet: (URL) http://www.cjsj.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro; 

 

Sectiunea II: Obiect
 

II.1) Obiectul achizitiei
 

II.1.1 Titlu:
Furnizarea si distributia merelor, laptelui, produselor lactate şi produselor de panificaţie pentru preşcolarii din grădiniţele cu program
normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi
particular din judetul Salaj, pentru anii scolari 2018-2020

Numar de referinta: 4494764/2018/1/2/3
 

II.1.2 Cod CPV Principal:
15811000-6 - Produse de panificatie (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului
Furnizare

 
II.1.4) Descriere succinta:
Furnizarea si distributia merelor, laptelui, produselor lactate şi produselor de panificaţie pentru preşcolarii din grădiniţele cu program
normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi
particular din judetul Salaj, pentru anii scolari 2018-2020.
Acordarea gratuită pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi
pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular din judetul Salaj de mere, lapte şi produse lactate şi de produse de
panificaţie în limita unei valori zilnice/preşcolar/elev.
Autoritatea Contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor in a 10 zi inainte de data
limita de depunere a ofertelor.
Numărul de zile pănă la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a  ofertelor/candidaturilor: 15
 
          Modul de realizare a corespondentei intre Autoritatea Contractanta si ofertanti va fi online prin intermediul SEAP, iar “Comunicare
rezultat procedura” se va realiza prin intermediul e-mail declarant de ofertanti in Formularul 15.

 

Sectiunea VI:  Informatii suplimentare
 

VI.5) Data expedierii prezentului anunt
08.08.2018

 
VI.6) Informatii despre anuntul original
Anunt original din SEAP: Anunt de participare CN1003097
Numar anunt in JOUE: 2018/S 159-364143

 

SECTIUNEA VII: Modificari
 

VII.1) Informatii care urmeaza sa fie modificate sau adaugate
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VII.1.1) Motivul modificarii
Modificarea informatiilor originale oferite de autoritatea contractanta

 
VII.1.2) Text care urmeaza sa fie corectat in anuntul original

 

 
VII.2) Alte informatii suplimentare:
-

 

Numarul sectiunii In loc de A se citi

Numarul sectiunii: IV.2.2) Termen limita
pentru primirea ofertelor / candidaturilor, a
cererilor de participare sau a scrisorii de
exprimare a interesului
Lot nr.: 8 Lot VIII= ZONA III (ŞIMLEU
SILVANIEI, NUŞFALĂU, MARCA, CAMĂR,IP,
PLOPIŞ, SÎG, BOGHIŞ, HALMĂŞD, VALCĂU
DE JOS)- Produse lactate
Locul textului ce urmeaza sa fie modificat:
Lot nr.: 8

12.09.2018 15:00 20.09.2018 15:00

Numarul sectiunii: IV.2.6) Perioada minima
pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi
mentina oferta
Lot nr.: 8 Lot VIII= ZONA III (ŞIMLEU
SILVANIEI, NUŞFALĂU, MARCA, CAMĂR,IP,
PLOPIŞ, SÎG, BOGHIŞ, HALMĂŞD, VALCĂU
DE JOS)- Produse lactate
Locul textului ce urmeaza sa fie modificat:
Lot nr.: 8

12.03.2019 20.03.2019

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Anunt publicat: [EN1002863/24.08.2018] Pagina 2
Generat la: 24.08.2018 10:36


	Anunt de tip erata
	Anunt de participare CN1003097 / 21.08.2018
	SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
	I.1) Denumire si adrese

	Sectiunea II: Obiect
	II.1) Obiectul achizitiei
	II.1.1 Titlu:
	II.1.2 Cod CPV Principal:
	II.1.3) Tipul contractului
	II.1.4) Descriere succinta:


	Sectiunea VI:  Informatii suplimentare
	VI.5) Data expedierii prezentului anunt
	VI.6) Informatii despre anuntul original

	SECTIUNEA VII: Modificari
	VII.1) Informatii care urmeaza sa fie modificate sau adaugate
	VII.1.1) Motivul modificarii
	VII.1.2) Text care urmeaza sa fie corectat in anuntul original
	VII.2) Alte informatii suplimentare:




