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Denumire contract:

Data limita depunere oferta:
03.12.2021 10:00

Furnizarea serviciilor de internet și transmisii de date

Tip anunt:
Cumparari directe

Tip contract: Cod si denumire CPV:
Servicii

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

Valoare estimata:
57.200,00 RON

Caiet de sarcini:
CAIET DE SARCINI CU ANEXE.pdf

Descriere contract:

Conditii referitoare la contract:

„Furnizarea serviciilor de internet și transmisii de date pentru sediul Consiliului Județean, pentru sistemul informatic de
managementul documentelor interconectat cu 15 primării din județ, pentru parcarea semi-îngropată din fața Spitalului J
udețean de Urgență Zalău, pentru Castrul Roman Porolissum punct de informare turistică și WIFI pentru acoperire largă
pe toată zona vizitabilă din Complexul Arheologic Porolissum” Invitatia de participare, caietul de sarcini, formularul de of
ertă și clauzele contractuale se regasesc atasate prezentului anunț de publicitate. Valoarea totală estimată a achiziției es
te de 57.200 lei fără TVA.

Serviciile vor fi prestate la trei locaţii diferite, la adresa Piața 1 Decembrie 1918, nr. 11, Zalău, la parcarea semi-îngropată
din fața Spitalului Județean de Urgență Zalău și la adresa Castrul Roman Porolissum. Serviciile de internet și transmisii d
e date vor fi furnizate începând cu data de 01.01.2022 Termenul de instalare și punere în funcțiune a infrastructurii nece
sare livrării serviciilor de internet și transmisii de date este de 10 zile lucrătoare de la semnarea contractului. Se va înche
ia un contract pentru serviciile solicitate, iar draftul de contract se regăseşte in SEAP, anexat anunțului de publicitate. Du
rata contractului este până la data de 31.12.2023 Plata facturii se va face intr-un termen de cel mult 30 zile calendaristic
e de la data primirii facturii confirmată de către achizitor.

Conditii de participare:

Criterii de atribuire:

Se va prezenta oferta totală de preţ și defalcată conform FORMULARULUI DE OFERTĂ atașat prezentei, pentru serviciile s
olicitate în conformitate cu specificatiile din caietul de sarcini, care se regăseşte in SEAP, anexat anunțului de publicitate.
Oferta de preț va fi încărcată în catalogul electronic SEAP având titlul - “Achiziție anunț nr. _______________¬¬¬_____________
__”, conform cerințelor specificate în Caietul de sarcini, precum și transmisă la adresa de e-mail achizitiicjs8@gmail.com
(pentru a putea verifica toate ofertele depuse pentru acest anunț) până la data de 03.12.2021, ora 10:00. In secţiunea ”D
escriere” se vor detalia caracteristicile serviciilor prestate conform cerinţelor din Caietul de sarcini, și se va defalca valoar
ea acestor servicii conform Formularului de ofertă. Dovada încărcarii ofertei în catalogul electronic SEAP (Print Screen), s
e va transmite la adresa de e-mail achizitiicjs8@gmail.com. până la data de 03.12.2021, ora 10:0

Se va verifica catalogul electronic din SEAP şi se va selecta oferta cu “preţul cel mai scăzut “, (OFERTA TOTALĂ DE PREȚ) di
ntre ofertele declarate admisibile și depuse până la data de 03.12.2021, ora 10:00.

Informatii suplimentare:
Orice solicitare de clarificări va fi transmisă Autorității Contractante la adresa de e-mail achizitiicjs8@gmail.com/ Registratura instituției noastre Consiliul Județean Sălaj din localitatea Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, nr.11, cu mențiunea „În atenția Se
rviciului 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 Județea
n Sălaj, respectiv www.cjsj.ro, la secțiunea aferentă achiziției directe având ca obiect: „Furnizarea serviciilor de internet și transmisii de date pentru sediul Consiliului Județean, pentru sistemul informatic de managementul documentelor interconect
at cu 15 primării din județ, pentru parcarea semi-îngropată din fața Spitalului Județean de Urgență Zalău, pentru Castrul Roman Porolissum punct de informare turistică și WIFI pentru acoperire largă pe toată zona vizitabilă din Complexul Arheologi
c Porolissum”
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