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ANUNT 

Denumire contract:

Achiziționare sistem alertare subunități format din ampli�cator și boxe audio - 1 cpl

Data limita depunere oferta:
20.03.2023 10:00

Tip anunt:

Cumparari
directe

Tip
contract:

Furnizare

Cod si denumire CPV:

31625200-5 - Sisteme de alarma de
incendiu (Rev.2)

Valoare
estimata:

14.000,00 
RON

Caiet de sarcini:

Documentatie de

atribuire.pdf

Descriere contract:

„Achiziționare sistem alertare subunități format din ampli�cator și boxe audio - 1 cpl”, conform speci�catiilor din caietul de sarcini atas
at. Valoarea totală estimată a produselor este de 14.000,00 lei fără TVA. Formularul de oferta si Formular 15 se regasesc atasate prezen
tului anunt, impreuna cu invitatia de participare. Pe site-ul www.cjsj.ro, sectiunea aferenta prezentei achizitii, informatii publice-achizitii
publice-achizitii directe, se regasesc formularul de oferta si formularul 15 in format word.

Conditii referitoare la contract:

Termenul de livrare este de maximum 20 zile de la data acceptării achiziției în SEAP. Livrarea produselor intră în sarcina furnizorului și
se va face gratuit la sediul achizitorului (Zalău, B-dul Mihai Viteazu nr. 57 - sediul ISU Sălaj). La livrare produsele vor � însoțite de cel puți
n următoarele documente: aviz de însoțire marfă, declarații de conformitate/certi�cate de calitate, certi�cate de garanție, manual de ut
ilizare în limbile română sau engleză. Perioada de garantie acordată produselor va � de minim 24 luni de la data livrării. Plata facturilor
emise se va efectua într-un termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data primirii facturii însoțite de procesul verbal de recepți
e cantitativă și calitativă și de acceptare a achizitorului.

Conditii de participare:

Ofertele de preț vor � transmise în plic închis la Registratura Consiliului Județean Sălaj- ofertă pentru Achiziționare sistem alertare subu
nități format din ampli�cator și boxe audio - 1 cpl până la data de 20.03.2023 ora 10:00. Operatorii economici care depun oferta de pre
ț pentru această achiziție trebuie să depună următoarele documente: 1. Propunerea tehnică - se vor preciza speci�cațiile tehnice ale pr
oduselor ofertate sub formă de tabel, în partea stângă se vor preciza speci�cațiile tehnice solicitate prin caietul de sarcini, iar în dreapt
a se vor preciza caracteristicile și parametrii produsului ofertat. 2. Propunerea �nanciară se va face în lei evidențiindu-se distinct taxa p
e valoare adăugată (TVA). Ofertantul trebuie să prezinte formularul de ofertă (Formular 10 A) care este elementul principal al propuneri
i �nanciare. Oferta are caracter ferm și obligatoriu din punct de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate. Oferta va rămâ
ne fermă pe perioada de derulare a contractului. 3. Declaratia ofertantului (Formular 15 )

Criterii de atribuire:

Autoritatea Contractantă va evalua oferta depusă de operatorii economici și va transmite, operatorului economic clasat pe primul loc î
n urma aplicării criteriului de atribuire ”prețul cel mai scăzut” o adresă prin care o să solicite 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 de e-mail achizitiicjs11@gmail.com/ Registratura instituție
i noastre Consiliul Județean Sălaj din localitatea Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, nr.11, cu mențiunea „În atenția Serviciului Achiziții Publi
ce, Parteneriat Public-Privat și Urmărirea Contractelor”, iar Autoritatea Contractantă va posta răspunsurile la solicitările de clari�cări, pr
ecum și decizia de atribuire/anulare a achiziției prin publicare pe site-ul Consiliului Județean Sălaj, respectiv www.cjsj.ro, la secțiunea af
erentă achiziției directe având ca obiect: „Achiziționare sistem alertare subunități format din ampli�cator și boxe audio - 1 cpl”.
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