
ROMA.NIA 
JUDETUL CLUJ 
CONSILIUL JUD ET EAN 

Nr. 36.401 din 05.11.2018 

C: 

SEAPROBA 
PRE~EDINTE 

~ SE 

ANUNJ-ACHIZIJIE DIRECTA 
Servicii pentru dezvoltarea cuno~tintelor ~i abilitatilor grupului tinta pentru proiectul 

"Calitate, Competenta, Performanta in Consiliul Judetean Cluj" (CCP) 

In temeiul prevederilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizifiile 
publice ~i art. 43 din H.G. nr. 395/2016 privind Normele metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizifie publicii/acordului-cadru din 
Legea nr. 98/2016 privind achizifiile publice, Consiliul Judetean Cluj, cu sediul in municipiul 
Cluj - Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 106, cod po§tal: 400609, Telefon: 0372-640060; Fax: 
0372-640074, in calitate de autoritate contractanta, achizitioneaza Servicii pentru dezvoltarea 
cuno~tintelor ~i abilitatilor grupului tinta pentru proiectul "Calitate, Competenta, 
Performanta in Consiliul Judetean Cluj" (CCP), conform cerintelor caietului de sarcini. 

Modalitatea de atribuire : achizitie directa 

Sursa de finantare : Bugetul Consiliului Judetean Cluj, fonduri nerambursabile; 

Detalii anunt : 
Tip anunt: Cumparari directe 

Tip contract: Servicii 

Denumirea achizitiei : Servicii pentru dezvoltarea cuno~tintelor ~i abilitatilor 

grupului tinta pentru proiectul "Calitate, Competenta, Performanta in Consiliul Judetean Cluj" 

(CCP) 

Cod clasificare CPV : 80530000-8 - Servicii de formare profesionala (Rev.2) 

Descrierea contractului: Servicii pentru dezvoltarea cuno~tintelor ~i abiiitatilor 

grupului tinta pentru proiectul "Calitate, Competenta, Performanta in Consiliul Judetean Cluj" 
(CCP), conform cerintelor caietului de sarcini, disponibil pe site-ul Consiliului Judetean Cluj -

sectiunea Anunturi, http://www.cjcluj.ro/anunturif. 
Valoarea estimata totala fara TVA : 58.800 lei. 
Conditii contract: Conform cerintelor caietului de sarcini si contractului. 

Conditii de participare : Este obligatorie inregistrarea ofertei in catalogul electronic de 

pe site-ul www.e-licitatie.ro. Pentru a putea depune oferta in catalogul electronic este nevoie ca 
ofertantii sa fie inregistrati in SEAP. Ofertele se vor transmite concomitent pe e-mail la adresa: 

achizitii@cjcluj.ro si in catalogul electronic. 



Oferta va cuprinde: 
Scrisoare de inaintare (Formular nr. 1); 

lnformatii generale (Formular nr. 2); 
Declaratie privind existenta sau absenta situatiilor de conflict de interese (Formular 
nr. 3); 

Propunerea tehnica, care se va intocmi cu respectarea cerintelor Caietului de sarcini; 

Propunerea financiara - Formular de oferta nr. 4, care va contine valoarea totala a 

ofertei, exprimata in Lei, fara TVA si Anexa - Centralizator de preturi; 
Angajament privind respectarea clauzelor contractuale (Formular nr. 5); 

Dovada publicarii ofertei in catalogul electronic (print screen); 

Pentru identificare, oferta de pret se va publica in catalogul electronic cu denumirea : 

Servicii formare profesionala POCA - judetul Cluj. 
Criterii adjudecare : Calitate - pret, conform factorilor de evaluare mentionati in caietul 

de sarcini. ~o 
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Informatii suplimentare : Achizitia se va finaliza prin intermediul catalogului electronic. 
Documentatia (caiet de sarcini, model formulare si model contract) este disponibila pe site-ul 

Consiliului Judetean Cluj - seqiunea Anunturi, http://www.cjcluj.ro/anunturi/. Se vor completa 
toate formularele solicitate in documentatie. Ofertele care nu contin documentele solicitate vor fi 

considerate neconforme. Eventuale clarificari sau informatii suplimentare se pot solicita prin fax: 

0372-640085 sau e-mail: achizitii@cjcluj.ro. 

Sef serviciu : Alexandru Cretu 

Manager proiect : Gogonea Rodica 

Asistent proiect : Andra Moldovan ~ 
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