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in vederea atribuirii contractului de achizi!ie publica avand ca obiect: 
Servicii pentru organizare evenimente - activitati de promovare a Judetului Cluj, 
prin eel mai mare eveniment de promovare a regiunilor ~i polilor de dezvoltare -

Expo Real Munchen, perioada 7 - 9 octombrie 2019 

In temeiul prevederilor art. 7, alin. (SJ din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile pub/ice cu 
modificiirile ~i completiirile ulterioare ~i art. 43 din H.G. nr. 395/2016 privind Normele metodologice 
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicii/acordului -
cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile pub/ice cu modificiirile ~i completiirile ulterioare, 
Consiliul Judetean Cluj, cu sediul 1n Municipiul Cluj - Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 106, cod po~tal: 
400609, Telefon: 0372-640060; Fax: 0372-640074; E-mail: achizitii@cjcluj.ro 1n calitate de autoritate 

contractanta, achizitioneaza Servieii pentru organizare evenimente - aetivitati de promovare a Judetului 

Cluj, prin eel mai mare eveniment de promovare a regiunilor $i polilor de dezvoltare - Expo Real Munehen, 
perioada 7 - 9 oetombrie 2019. 

Modalitatea de atribuire: 
Sursa de finantare: 
Tip anunt: 
Tip contract : 
Denumirea achizitiei : 

Cod clasificare CPV : 

ACHIZITIE DIRECTA 

Bugetul Consiliului Judetean Cluj 
Cumparari directe 

Servicii 

Servicii pentru organizare evenimente - activitati de promovare a 
Judetului Cluj, prin eel mai mare eveniment de promovare a regiunilor 

~i polilor de dezvoltare - Expo Real Munchen, perioada 7 - 9 octombrie 
2019 

79951000-5 Servicii organizare evenimente 

Descrierea contractului: Achizitionare de Servieii pentru organizare evenimente - aetivitati de 
promovare a Judetului Cluj, prin eel mai mare eveniment de promovare a regiunilor $i polilor de dezvoltare 
- Expo Real Munehen, perioada 7 - 9 oetombrie 2019 - conform cerintelor din documentatia de atribuire, 

disponibila pe site-ul Consiliului Judetean Cluj - sectiunea Anunturi, https: //www.cjcluj .ro/achizitii
directe. 

Valoarea totala estimata a contractului: 90.800,00 lei fara TVA. 



Durata contractului va fi de 5 I uni de la data semnarii de catre parJ:i. 

Conditii contract: In conformitate cu cerintele caietului de sarcini. Serviciile se vor achizitiona 
prin intermediul SEAP - catalogul electronic. Ofertantul ca~tigator se va prezenta la sediul autorita!ii 
contractante imediat dupa notificarea referitoare la atribuirea contractului, in vederea semnarii acestuia. 

Contractul intra in vigoare la data semnarii sale de catre ambele par!i. 
Conditii de participare : lnregistrarea ofertei 1n catalogul electronic de pe site-ul www. e

licitatie.ro este obligatorie. Pentru a putea depune oferta in catalogul electronic este nevoie ca ofertan!ii 
sa fie i'nregistrati in SEAP. 

Ofertele se vor transmite concomitent pee-mail la adresa: achizitii@cjcluj.ro ~i in catalogul 
electronic. 
Oferta va cuprinde: 

Formularele completate 
Propunerea tehnica se va i'ntomi cu respectarea cerin!elor caietului de sarcini. 
Propunerea financiara va con!ine valoarea totala a ofertei, exprimata 1n lei, fara TV A. 

Pentru identificare, oferta de pre! se va publica 1n catalogul electronic cu denumirea: "Servicii de 
organizare evenimente - EXPO REAL Munchen". 

Criteriul de atribuire: Va fi selectata oferta care indeplineste toate cerintele Caietului de sarcini si 

care are pretul eel mai scazut in lei, fara TV A. 

Termen limita de primire a ofertelor : 
00 

J~ . 0~ . QO I'! .2019,ora _ _,._J2 __ 

Informatii suplimentare: Achizitia se va finaliza prin intermediul Catalogului electronic. 

Documentatia de atribuire este disponibila pe site-ul Consiliului Judetean Cluj - sectiunea Anunturi, 
https:/ /www.cjcluj.ro/achizitii-directe. Ofertele care nu 1ndeplinesc in totalitate cerintele din caietul de 
sarcini ~i/sau nu au fost transmise pe email: achizitii@cjcluj.ro ~i/sau nu au publicate in catalogul din SEAP 
vor fi respinse. Eventualele raspunsuri Ia solicitarile de clarificari vor fi ata~ate la anunt. 
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