
DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA 

Denumire o�ciala: JUDETUL SALAJ CIF: 4494764 

Adresa: Strada 1 Decembrie 1918, Nr. 11 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:

Achizitionare, imprimantă monocrom, imprimantă A4 color, multifuncțională A4 monocrom, ploter AO,
Display interactiv 85 inc, imprimante portabile”

Data limita depunere oferta:
21.03.2023 10:00

Tip anunt:

Cumparari
directe

Tip
contract:

Furnizare

Cod si denumire CPV:

30232130-4 -
Imprimante gra�ce color
(Rev.2)

Valoare
estimata:

75.553,36 
RON

Caiet de sarcini:

DOCUMENTATIE

ATRIBUIRE.pdf

Descriere contract:

“Achizitionare, imprimantă monocrom, imprimantă A4 color, multifuncțională A4 monocrom, ploter A
O, Display interactiv 85 inc, imprimante portabile”, astfel: LOT 1: � 1 buc. Imprimantă portabilă; � 1 buc.
Imprimantă A4 color; � 5 buc. Imprimante A4 monocrom; � 1 buc. Multifuncțională A4 monocrom; LOT
2: 1 buc. Imprimantă A3 color pentru C.M.J. Sălaj; LOT 3: � 1 buc. Imprimantă listare format A0 – Plotter
pentru I.S.U. “Porolissum” Sălaj; � 5 buc. Imprimante portabile pentru I.S.U. “Porolissum” Sălaj; LOT 4: 1
buc. Display interactiv 85” 4K pentru I.S.U. “Porolissum” Sălaj. Invitatia de participare, Caietele de sarcin
i, Clauzele contractuale și Formularele se regasesc atasate prezentului Anunt publicitar. Invitatia de par
ticipare și Formularele se regasesc si pe site-ul Consiliului Judetean Salaj, www.cjsj.ro la secțiunea:Infor
mații publice-Achizitii publice-Achizitii directe. Valoarea estimată a achiziţiei: 75.553,36 lei fara TVA, defa
lcată astfel: - Lot 1: 15.600,00 lei fără TVA, pentru � 1 buc. Imprimantă portabilă; � 1 buc. Imprimantă A
4 color; � 5 buc. Imprimante A4 monocrom; � 1 buc. Multifuncțională A4 monocrom; - Lot 2: 16.800,00 l
ei fără TVA, pentru 1 buc. Imprimantă A3 color pentru C.M.J. Sălaj; - Lot 3: 24.403,36 lei fără TVA, pentru
� 1 buc. Imprimantă listare format A0 – Plotter pentru I.S.U. “Porolissum” Sălaj; � 5 buc. Imprimante por
tabile pentru I.S.U. “Porolissum” Sălaj; - Lot 4: 18.750,00 lei fără TVA, pentru 1 buc. Multifuncțională A4
monocrom

Conditii referitoare la contract:
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Se va încheia contract conform draftului de contract publicat în SEAP. Durata contractului este de 6 luni
de la semnarea acestuia. Termenul de livrare a produselor este 10 zile lucratoare de la semnarea contr
actului. Livrarea produselor intră în sarcina furnizorului și se va face gratuit la: - sediul Consiliului Judeţe
an Sălaj, Zalău, Pța. 1 Decembrie 1918, nr.11, judeţul Sălaj, produsele aferente LOTULUI 1; - sediul C.M.
J. Sălaj, Zalău, Str. Lt.col. Pretorian nr. 30, produsele aferente LOTULUI 2; - sediul I.S.U. Sălaj, Zalău, B-du
l Mihai Viteazu, nr. 57, judeţul Sălaj, produsele aferente LOTULUI 4 și 5; Plata va � efectuată într-un ter
men de cel mult 30 de zile calendaristice de la data primirii facturii însoţită de procesul verbal de recepţ
ie calitativă/ cantitativă /funcționare şi de acceptare a Achizitorului.

Conditii de participare:

Ofertele de preţ vor � transmise în plic închis la Registratura Consiliului Județean Sălaj - ofertă pentru:
“Achizitionare, imprimantă monocrom, imprimantă A4 color, multifuncțională A4 monocrom, ploter A
O, Display interactiv 85 inc, imprimante portabile” LOT 1: � 1 buc. Imprimantă portabilă; � 1 buc. Impri
mantă A4 color; � 5 buc. Imprimante A4 monocrom; � 1 buc. Multifuncțională A4 monocrom; LOT 2: 1 b
uc. Imprimantă A3 color pentru C.M.J. Sălaj; LOT 3: � 1 buc. Imprimantă listare format A0 – Plotter pentr
u I.S.U. “Porolissum” Sălaj; � 5 buc. Imprimante portabile pentru I.S.U. “Porolissum” Sălaj; LOT 4: 1 buc.
Display interactiv 85” 4K pentru I.S.U. “Porolissum” Sălaj. până la data de 21.03.2023 ora 10:00. Se va pr
ezenta oferta de preț, pentru unul sau toate loturile, în lei fără TVA ţinând cont de produsele și caracter
isticile acestora cuprinse în caietele de sarcini. OFERTELE SE VOR PREZENTA DISTINCT PENTRU FICARE L
OT. Operatorii economici care depun oferă de preţ pentru această achiziţie trebuie să depună următoa
rele documente: 1. Declaratie(Formular 12A);2. Declaratie(Formular 12B);3. Declaratie (Formular 12C);4.
Declarația(Formular 12 D);5. Declaraţie pe propria răspundere(Formular 12 J);6 Operatorii economici vo
r prezenta certi�catul ONRC; 7.Propunerea tehnică va � elaborată în conformitate cu cerințele din Caiet
ele de sarcini. Operatorii economici vor detalia caracteristicile �ecarui produs ce va � furnizat, respectâ
nd întocmai cerințele caietelor de sarcini, precum și tipul și modelul produsului ofertat. 8. Propunerea f
inanciară (Formular 10 A) Oferta de preț se va face distinct pe �ecare lot, pentru care se depune ofertă
și distinct pentru �ecare echipament ofertat din lotul respectiv.

Criterii de atribuire:

Autoritatea Contractantă va evalua ofertele depuse de operatorii economici până la data limită de dep
unere, iar în urma aplicării criteriului de atribuire ”prețul cel mai scăzut” ofertelor declarate admisibile,
operatorului economic clasat pe primul loc i se va transmite o adresă prin care se va solicita încărcarea
în catalogul electronic din SEAP a ofertei prezentate în vederea inițierii achiziției cu acesta.

Informatii suplimentare:

Orice solicitare de clari�cări va � transmisă Autorității Contractante la adresa e-mail achizitiicjs9@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 clari�cări, precum şi decizia de atribuir
e/anulare a achiziţiei prin publicare pe site-ul Consiliului Județean Sălaj, respectiv www.cjsj.ro, la secțiun
ea aferentă achiziției directe având ca obiect: “Achizitionare, imprimantă monocrom, imprimantă A4 col
or, multifuncțională A4 monocrom, ploter AO, Display interactiv 85 inc, imprimante portabile”, astfel: L
OT 1: � 1 buc. Imprimantă portabilă; � 1 buc. Imprimantă A4 color; � 5 buc. Imprimante A4 monocrom;
� 1 buc. Multifuncțională A4 monocrom; LOT 2: 1 buc. Imprimantă A3 color pentru C.M.J. Sălaj; LOT 3: �
1 buc. Imprimantă listare format A0 – Plotter pentru I.S.U. “Porolissum” Sălaj; � 5 buc. Imprimante port
abile pentru I.S.U. “Porolissum” Sălaj; LOT 4: 1 buc. Display interactiv 85” 4K pentru I.S.U. “Porolissum” S
ălaj.

LISTA VERSIUNI ANUNT PUBLICITAR 
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