
 
 
 
 
 PREŞEDINTE                                                 Nr.7130 din 26.05. 2020  
                                                                     

INVITAŢIE DE PARTICIPARE 
 
       Având în vedere demararea procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică de 
servicii având ca obiect: “Servicii de publicare a anunturilor si comunicarilor transmise de 
Consiliul Judetean Salaj”, vă rugăm să ne prezentaţi oferta dumneavoastră de preţ lei/cmp 
pentru  pagina alb-negru interior  în conformitate cu cerinţele caietului de sarcini anexat 
prezentei adrese. 
       Ofertele de pret vor fi încarcate în catalogul electronic SEAP  având titlul Achizitie anunţ 
nr.ADV1149369, conform specificatiilor din caietului de sarcini, precum si transmise la adresa 
de e-mail achizitiicjsj4@gmail.com (pentru a putea verifica toate ofertele depuse pentru 
acest anunt) până la data de 03.06.2020 ora 1000.  

 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 03.06.2020, ora 1000. Se vor 

respecta întocmai cerinţele caietului de sarcini.  

 
Cod de clasificare CPV : 79341000-6  Servicii de publicitate 
Vă informăm că valoarea estimată a serviciilor este de 35.000 lei/an fără TVA. 
       

Ofertantul va prezenta oferta lei/cmp pentru pagina alb-negru interior iar la secţiunea 
“Descriere” va prezenta modul de respectare a cerinţelor din caietul de sarcini ,  oferta de preţ 
respectiv lei/cmp pentru fiecare mod de publicare ( pagina prima color, pagina interior 
color, pagina ultimă color) si oferta de preţ  lei/inserturi/machete/articole pentru 
publicatie on-line). 

 Ofertantul are obligatia de a trimite la adresa de e-mail achizitiicjsj4@gmail.com 
urmatoarele: 

 oferta de pret lei/cmp pentru : - pagina alb-negru interior; 

                       - pagina prima color; 

                       - pagina interior color; 
                      - pagina ultimă color; 

 oferta de pret lei/inserturi/machete/articole pentru : - publicatie on-line; 

 Declarație pe proprie răspundere cu privire la următoarele date, valabile pentru 
ultimele 12 luni: 

o pentru publicațiile tipărite 
 Tirajul mediu publicațiilor tipărite (tiraj mediu = tiraj difuzat 

1lunăX12luni 
                                                                                                                           12) 

 Frecvența aparițiilor publicațiilor tipărite/săptămână 
 Nr. de exemplare vândute/săptămână  
 Nr.de abonamente/lună 

o pentru publicațiile on-line 
 nr. de vizualizări/săptămână și vizite unice/săptămână a site-ului vizat 
 se va preciza dreptul de administrare a site-ului vizat, cel puţin până la 

finalizarea contractului. Dovada dreptului de administrare a site-ului 

mailto:achizitiicjsj4@gmail.com
mailto:achizitiicjsj4@gmail.com


vizat se poate face prin prezentarea înregistrării domeniului respectiv la 
RoTLD (Romania Top Level Domain) sau la altă organizaţie/instituţie 
care conferă drepturi de utilizare a unui anumit domeniu web. Dreptul 
de utilizare a spaţiului de publicitate se va preciza în Declarația pe 
proprie răspundere și poate fi susținut prin contracte, declararea ca 
atare, prezentarea înregistrării domeniului, inclusiv de către 
subcontractanți unde este cazul. 

            Durata contractului este de la data semnarii acestuia până la 31.12.2020. 
Se va încheia contract de furnizare produse conform proiectului de contract anexat prezentei.  
      Plata facturii se va face într-un termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data primirii 
facturii însoţita de procesul verbal de recepţie, confirmat şi acceptat de către achizitor, a 
serviciilor prestate.  
           Orice solicitare de clarificări va fi transmisă Autorității Contractante la nr. fax 0260-614125 
/Registratura institutiei noastre Consiliul Judetean Salaj, Zalau, Piata 1 Decembrie 1918, 
nr.12, cu mentiunea in atentia Serviciului Achizitii Publice iar Autoritatea Contractantă va 
posta răspunsurile la solicitările de clarificări prin publicare pe site-ul Consiliului Județean Sălaj, 
respectiv www.cjsj.ro, la secțiunea aferentă achiziției directe avand ca obiect: “Servicii de 
publicare a anunturilor si comunicarilor transmise de Consiliul Judetean Salaj”. 
 
 

      Cu consideratie, 

                                                             PREŞEDINTE, 

                                                                                     Tiberiu Marc 
 
 
 
           Intocmit,                   Sef serviciu, 
Stanciu Mariana Crina   Vultur Maria 

http://www.cjsj.ro/

