
 
 
 
 PREŞEDINTE                                                      Nr.15289 din 18.08.2021 
 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE 
 

Având în vedere demararea achiziţiei directe având ca obiect: ,, Achiziţionare detectoare 
gaz portabile”, vă rugăm să ne prezentaţi oferta de preţ pentru produsele solicitate în conformitate 
cu cerinţele din caietul de sarcini anexat prezentei invitații. 
 Se va prezenta oferta de preț  în lei fără TVA/bucată. 
 Ofertele vor fi încărcate în catalogul electronic SEAP având titlul “Achiziție anunț nr.  
ADV1233806, conform specificațiilor din caietul de sarcini anexat, precum și transmise la adresa 
de e-mail achizitiicjsj4@gmail.com, (pentru a putea verifica toate ofertele depuse pentru acest 
anunț), până la data de 31.08.2021 ora 1000. 

La adresa de e-mail prezentată mai sus operatorul economic va transmite și documentele 
necesare care să ateste îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini. 

Se va verifica catalogul electronic SEAP şi se va selecta oferta cu preţul cel mai scăzut dintre 
ofertele declarate admisibile și depuse în SEAP până la data de 31.08.2021, ora 1000.  

În secțiunea ”Descriere” se vor detalia produsele ofertate, respectând întocmai cerinţele din 
caietul de sarcini. 

Cod de clasificare CPV : 38431100-6 - detectoare de gaz 
  Valoarea totală estimată a achiziției este de 29.411,20 lei fară TVA. 
            La adresa de e-mail  achizitiicjsj4@gmail.com : se vor prezenta până la data de 31.08.2021 
ora 1000, următoarele: 

Propunerea tehnică va fi elaborată în conformitate cu cerințele din Caietul de sarcini și cu 
detalierea tuturor cerințelor impuse prin acesta. 
Termenul de livrare al produselor este de maxim 30 de zile de la acceptării ofertei.  
 Livrarea produselor va fi asigurată de către furnizor, gratuit la sediul achizitorului: Zalău, b-dul 
Mihai Viteazu, nr. 57 –I.S.U. Sălaj. 

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 al produselor. 

Orice solicitare de clarificări va fi transmisă Autorității Contractante la adresa e-mail 
achizitiicjsj4@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: ,, Achiziţionare detectoare gaz portabile”. 
 

                                           Cu consideratie, 
 

PREŞEDINTE, 
       DINU IANCU - SĂLĂJANU 

 
 

               Şef Serviciu, 
              Vultur Maria                                                                                                                   Întocmit, 

                                                                                                                                                  Stanciu Mariana Crina                                                   
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