
DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA 

Denumire o�ciala: Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Porolissum al judetului Salaj   CIF: 4494667  

Adresa: Strada Mihai Viteazul, Nr. 57   Tara: Romania

Tel:  +40 260611212    Fax:  +40 260615620    E-mail:  achizitii@isusalaj.ro    Punct(e) de contact:  Marius Sergiu
Pop    In atentia: :  Marius Sergiu Pop   

ANUNT 

Denumire contract:
Tigla ceramica

Data limita depunere oferta:
11.12.2020 10:00

Tip anunt:
Cumparari

directe

Tip
contract:
Furnizare

Cod si denumire CPV:
44112500-3 - Materiale pentru

acoperis (Rev.2)

Valoare
estimata:
27.500,00 

RON

Caiet de sarcini:
CAIET SARCINI TIGLA

CERAMICA Scan.pdf

Descriere contract:
TIGLE CERAMICE - 6800 BUCATI; ; TIGLE DE COAME 200 BUCATI;; ; CONFORM SPECIFICATIILOR CAIETULUI DE SA
RCINI .

Conditii referitoare la contract:
Achitarea produselor se va face după livrare şi recepţie în termen de 30 zile Receptia produselor: Receptia cantit
ativă şi calitativă a produselor livrate se va face la destinaţie. Achizitoru1 are dreptul de a inspecta şi/sau de a te
sta produsele pentru a veri�ca conformitatea lor cu speci�caţii1e din Anunţul de Publicitate. Produsele care nu
corespund calitativ vor � refuzate de către achizitor, ele urmand a � înlocuite de furnizor în termen de 48 de ore
de la refuz.

Conditii de participare:
Ofertele vor � depuse la sediul ISU Sălaj, Bdul Mihai Viteazul, nr.57, mun. Zalău, la adresa de email : achizitii@isu
salaj.ro sau la numărul de fax-+40 260615620. Livrarea se va face la sediul autorităţii contractante Produsele livr
ate vor � însoţite de urmatoarele documente: - Factura �scală; - Certi�cat / Declaraţie de conformitate; - Certi�c
at de garantie; - Alte documente, dupa caz, aferente produselor livrate. Termen de livrare a produselor la destin
atie: maxim 3 zile lucrătoare de la transmiterea comenzii de către achizitor.

Criterii de atribuire:
PRETUL CEL MAI SCAZUT

Informatii suplimentare:
Prezenta nu constituie un angajament de cumparare din partea noastra. Livrarile se vor efectua in baza unor co
menzi ferme, transmise ulterior declararii ofertantului castigator. 2. Program de lucru: intervalul orar 08:00 – 16:
00 în zilele lucrătoare. 3. Rugăm mentionaţi datele de identi�care ale societăţii şi persoana de contact. Informati
i suplimentare se pot solicita la adresa de email : achizitii@isusalaj.ro şi la numărul de telefon : 0260 611212.
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