
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:

“ Furnizare servicii de internet“

Data limita depunere oferta:
12.12.2022 10:00

Tip anunt:

Cumparari
directe

Tip
contract:

Servicii

Cod si denumire CPV:

72411000-4 - Furnizori de servicii de internet (ISP)
(Rev.2)

Valoare
estimata:

5.000,00  RON

Caiet de sarcini:

Caiet de sarcini cu

anexe.pdf

Descriere contract:

“ Furnizare servicii de internet“ Invitatia de participare, caietul de sarcini, clauzele contractuale se regasesc anexate prezentului anunț de publici
tate. Formularele se regasesc anexate anunțului de publicitate postat pe site-ul Consiliului Județean Sălaj, respectiv www.cjsj.ro, la secțiunea afe
rentă achiziției directe având ca obiect “ Furnizare servicii de internet“ Valoarea totală estimată a achiziției este de 5.000 lei fără TVA/ 12 luni

Conditii referitoare la contract:

Se va încheia contract de prestări servicii, conform clauzelor contractuale anexate invitației de participare Serviciile de internet vor � furnizate î
ncepând cu data semnării contractului pănă la data de 31.12.2023. Durata contractului se poate prelungii printr-un act adițional. Termenul de i
nstalare și punere în funcțiune a infrastructurii necesare livrării serviciilor de internet este de 10 zile lucrătoare de la semnarea contractului. Pla
ta se va face într-un termen de 30 de zile de la data primirii facturii emise lunar de către prestator pentru serviciile furnizate.

Conditii de participare:

Ofertele de preţ vor � transmise în plic închis la Registratura Consiliului Județean Sălaj- ofertă pentru - “ Furnizare servicii de internet“ până la d
ata de 12.12.2022 ora 1000. Operatorii economici au obligația de a prezenta oferta la Registratura Consiliului Județean Sălaj în plic închis și acea
sta va conține: 1. Declaratia ofertantului (Formular 15 ) 2. Propunerea tehnică în care se vor detalia caracteristicile serviciilor prestate conform c
erinţelor din Caietul de sarcini. Ofertanții vor prezenta propunerea tehnică astfel încât să se asigure posibilitatea veri�cării corespondenței pro
punerii tehnice cu speci�cațiile prevăzute în cadrul Caietului de sarcini. Propunerea Tehnică trebuie să demonstreze că ofertantul a înțeles core
ct cerințele din caietul de sarcini și că soluția sa tehnică prezentată îndeplinește întru totul aceste speci�cații. 3. Propunerea �nanciară: Ofertan
tul trebuie sa prezinte formularul de ofertă (Formular 10B). Oferta are caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului pe toată
perioada de valabilitate. Oferta va rămâne fermă pe perioada de derulare a contractului.

Criterii de atribuire:

Autoritatea Contractantă va evalua ofertele depuse de operatorii economici și va transmite, operatorului economic clasat pe primul loc în urma
aplicării criteriului de atribuire ”prețul cel mai scăzut” o adresă prin care o să solicite încărcarea în catalogul electronic din SEAP a ofertei prezen
tate în vederea inițierii achiziției cu acesta.

Informatii suplimentare:

Orice solicitare de clari�cări va � transmisă Autorității Contractante la adresa de e-mail achizitiicjs8@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 Ur
mărirea Contractelor, iar Autoritatea Contractantă va posta răspunsurile la solicitările de clari�cări, precum şi decizia de atribuire/anulare a ach
iziţiei prin publicare pe site-ul Consiliului Județean Sălaj, respectiv www.cjsj.ro, la secțiunea aferentă achiziției directe având ca obiect “ Furnizar
e servicii de internet“ În perioada de evaluare a ofertelor Autoritatea Contractantă va solicita clari�cări ofertanților (dacă este cazul) la adresa d
e e-mail speci�cată în - Formular 15

LISTA VERSIUNI ANUNT PUBLICITAR 

Vizualizare anunt

 PUBLICAT NR ANUNT: ADV1333062  TIP ANUNT: CUMPARARI DIRECTE  DATA CREARE: 28.11.2022 14:21  DATA PUBLICARE: 28.11.2022 14:22


