
 

 

 

 

 PREŞEDINTE        

                                          Nr. 18130 din 04.12.2020 

 

 INVITAŢIE DE PARTICIPARE                  

         

             Având în vedere demararea  contractului de achiziţie publică de furnizare având ca obiect 

”Achizitionarea unui Laptop , 3 bucăți tablet PC cu husă și folie de protecție” astfel: 

  - LOT 1,   7.647,06 lei fără TVA – Laptop performant cu sistem de operare pachet  Office; 

  - LOT 2,   4.705,88  lei fără TVA - 3 bucăți tablet PC cu husă și folie de protecție, vă rugăm să 

ne prezentaţi oferta de preţ totală pentru produsele solicitate în conformitate cu cerinţele din caietele 

de sarcini, anexate prezentei adrese, respectiv ofertele de preț distinct pentru LOT1 si LOT2. 

           

   Ofertele vor fi încarcate în catalogul electronic SEAP având titlul Achizitiţie anunţ nr. 

ADV1188703 LOT1, respectiv Achizitiţie anunţ nr. ADV1188703 LOT2, conform specificatiilor din 

caietele de sarcini, precum şi transmise la adresa de e-mail achizitiicjs11@gmail.com (pentru a putea 

verifica toate ofertele depuse pentru acest anunt) până la data de 15.12.2020, ora 1000. 

  Se va verifica catalogul  electronic SEAP si se va selecta oferta cu preţul cel mai scăzut 

dintre ofertele admisibile depuse până la data  de  15.12.2020, ora 1000. 

 

Cod de clasificare CPV:30213100-6 Computere portabile (Rev.2  

               CPV 30213200-7.  

În secțiunea „Descriere” se vor menționa: 

- prețul unitar în lei fără TVA/ buc produs ofertat. 

- caracteristicile tehnice ale produselor ofertate.  

Caracteristicile tehnice din caietele de sarcini anexate prezentei adrese sunt considerate 

minimale și obligatorii. 

Oferta va cuprinde toate produsele solicitate de către Autoritatea Contractantă, respectând 

cerințele din Caietele de sarcini, în caz contrar oferta va fi declarată neconformă și respinsă.  

            Vă informăm că valoarea estimată a produselor este de 12.352,94  lei fără TVA defalcată pe 

loturi astfel: 

            LOT 1,  7.647,06 lei fără TVA -  Laptop performant cu sistem de operare pachet  Office; 

            LOT 2,   4.705,88   lei fără TVA - 3 bucăți tablet PC cu husă și folie de protecție. 

 

Oferta de preţ va include şi cheltuielile de transport al echipamentelor la sediul achizitorului.  

Se va încheia contract 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 de recepție cantitativă si calitativă. 

   Termenul de livrare este de 5 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 
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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. 

 

Operatorii economici au obligatia de a depune până la data de 15.12.2020, ora 1000 la adresa de e-mail 

achiziţiicjs11@gmail.com următoarele documente : 

 

1.  Propunerea tehnică – caracteristicile tehnice ale produselor ofertate în conformitate cu 

cerintele din caietul de sarcini.  

         2.  Propunerea financiară. Se va prezenta oferta totală și detaliată pentru fiecare     produs ofertat  

(Formular 10 A) 

 

          3.  Dovada încărcarii ofertei în catalogul electronic SEAP (Print Screen) 

  

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: ”Achizitionarea unui Laptop , 3 bucăți tablet PC cu husă și folie de protecție”. 

 

 

 

                                                 

        PREŞEDINTE, 

DINU IANCU-SĂLĂJANU 

 

 

 

 

 

          Şef Serviciu,                                                                                            

          Vultur Maria                                                                             Consilier achiziții publice, 

                                                                                                    Blăjan Cosmina Maria 
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