
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:
Servicii imprimare şi livrare vouchere de vacanţă

Data limita depunere oferta:
09.07.2020 10:00

Tip anunt:
Cumparari

directe

Tip
contract:
Servicii

Cod si denumire CPV:
79823000-9 - Servicii de tiparire si de livrare

(Rev.2)

Valoare
estimata:
1,00  RON

Caiet de sarcini:
Documentatie

atribuire.pdf

Descriere contract:
Servicii imprimare şi livrare vouchere de vacanţă Invitatia de participare, Clauzele contractuale si caietul de sarcini se regasesc atasate prezentu
lui anunt publicitar.Invitatia de participare se regaseste si pe site-ul Consiliului Judetean Salaj, www.cjsj.ro, la sectiunea: Informatii Publice-Achiz
itii Publice-Achizitii directe.

Conditii referitoare la contract:
Se va încheia contract de servicii iar draftul de contract se regaseste atașat prezentului anunt publicitar.Oferta de preț va include toate cheltuiel
ile și taxele aferente editării și livrării voucherelor de vacanță pe suport electronic. Tariful va � exprimat în lei fără TVA. Perioada de valabilitate
a ofertei: 60 de zile de la data limită de depunere a ofertei. Livrarea se va face la sediul Consiliului Judetean Sălaj în maxim 3 zile lucrătoare de l
a data achtării, de către Autoritatea Contractantă, a contravalorii nominale totale a voucherelor de vacanță pe suport electronic comandate.
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Conditii de participare:
Ofertele de preţ vor � încărcate în catalogul electronic SEAP având titlul: Achizitie anunţ nr._________________________, conform speci�cațiilor din c
aietul de sarcini, precum și transmise la adresa de e-mail achizitiicjs9@gmail.com (pentru a putea veri�ca toate ofertele depuse pentru acest an
unț) până la data de 09.07.2020, ora 10:00 . În secțiunea ”Descriere” se vor detalia serviciile ofertate, respectând întocmai cerinţele din caietul d
e sarcini. Oferta de preț va include toate cheltuielile și taxele aferente editării și livrării voucherelor de vacanță pe suport electronic. Tariful va �
exprimat în lei fără TVA. Operatorii economici care depun ofertă de preţ pe catalogul electronic din SEAP pentru această achiziţie trebuie sa de
puna la adresa de e-mail: achizitiicjs9@gmail.com documente de cali�care în conformitate cu cerintele din Invitatia de participare. Documentel
e se vor prezenta la adresa de e-mail achizitiicjs9@gmail.com până la data de 09.07.2020, ora 10:00, urmând ca ofertantul câştigător să prezint
e aceste documente în original/copie conform cu originalul, înaintea semnării contractului.

Criterii de atribuire:
Autoritatea Contractanta va evalua toate documentele transmise si va initia achizitia directa in SEAP aplicand criteriul de atribuire ”cel mai bun
raport calitate- pret” pentru ofertele declarate admisibile. Evaluarea se va face în conformitatre cu Factori de evaluare speci�cati în Invitatia de
participare.

Informatii suplimentare:
Orice solicitare de clari�cări va � transmisă Autorității Contractante la adresa e-mail achizitiicjs9@gmail.com / Registratura instituției noastre Co
nsiliul Județean Sălaj, Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, nr.11, cu mențiunea In atenția Serviciului Achiziții Publice Parteneriat Public-Privat și Urmă
rirea Contractelor, iar Autoritatea Contractantă va posta răspunsurile la solicitările de clari�cări, precum şi decizia de atribuire/anulare a achiziţ
iei prin publicare pe site-ul Consiliului Județean Sălaj, respectiv www.cjsj.ro, la secțiunea aferentă achiziției directe având ca obiect: „Servicii imp
rimare şi livrare vouchere de vacanţă”.

LISTA VERSIUNI ANUNT PUBLICITAR 
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