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ANUNT-ACHIZITIE DIRECT.A 

Nr. 20.486 din 05.06.2019 

Servicii de asigurare a bunurilor achizitionate in cadrul proiectelor "O lume noua, vesela 
pentru fiecare copil cu nevoi speciale" - cod PEC 025 ~i "Inovare prin actiuni de integrare a 

tinerilor cu nevoi speciale" - cod PET 020, implementate de Consiliul Judetean Cluj 

In temeiul prevederilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, 

coroborate cu dispozitiile art. 43 din H.G. nr. 395/2016 privind Normele metodologice de 
aplicare a prevedrilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului - cadru 
din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, Consiliul judeiean Cluj, cu sediul In Municipiul 
Cluj - Napoca, Calea Doroban!ilor, nr. 106, cod po§tal: 400609, Telefon: 0372-640060, Fax: 

0372-640074, In calitate de autoritate contractanta, achizi!ioneaza Servicii de asigurare a 
bunurilor achiziponate fn cadrul proiectelor "O fume nouii, veselii pentru fiecare copil cu nevoi 

speciale" - cod PEC 025 $i "/novare prin actiuni de integrare a tinerilor cu nevoi specia/e" - cod PET 

020, implementate de Consiliul judetean Cluj, conform cerintelor din documentatia de atribuire. 

Modalitatea de atribuire : achizi!ie directa 
Sursa de finantare : Bugetul Consiliului judetean Cluj; 

Detalii anunt : 
Tip anunt: Cumparari directe 
Tip contract : Servicii 
Denumirea achizitiei : Servicii de asigurare a bunurilor achizi!ionate In cadrul 

proiectelor "O lume noua, vesela pentru fiecare copil cu nevoi speciale" - cod PEC 025 §i "Inovare 
prin actiuni de integrare a tinerilor cu nevoi speciale" - cod PET 020, implementate de Consiliul 

judeiean Cluj; 
Cod clasificare CPV : 66515200-5 Servicii de asigurare a bunurilor 
Descrierea contractului : Servicii de asigurare a bunurilor achizitionate In cadrul 

proiectelor "O lume noua, vesela pentru fiecare copil cu nevoi speciale" - cod PEC 025 §i "Inovare 
prin aqiuni de integrare a tinerilor cu nevoi speciale" - cod PET 020, implementate de Consiliul 
Judeiean Cluj, conform cerintelor caietului de sarcini, disponibil pe site-ul Consiliului judetean 

Cluj - https://www.cjcluj.ro/achizitii-directe. 
Valoarea estimata totala fara TVA : 1.850 lei, din care: 

1.000 lei pentru asigurarea bunurilor achizi!ionate In cadrul proiectului "O lume noua, 
vesela pentru fiecare copil cu nevoi speciale" - cod PEC 025; 



850 lei pentru asigurarea bunurilor achizi~ionate In cadrul proiectului "lnovare prin 
ac~iuni de integrare a tinerilor cu nevoi speciale" - cod PET 020 

Cerinte : Conform caietului de sarcini. 

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 inregistra~i 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; 
Print screen cu dovada publicarii ofertei in catalogul electronic; 

Pentru identificare, oferta de pret se va publica in catalogul electronic cu denumirea : 
Servicii asigurare bunuri PEC 025 si PET 020. 

Criterii adjudecare : Va fi selectata oferta care lndeplineste toate cerintele Caietului de 
sarcini si care are pretul eel mai scazut In lei, fara TV A. ~ 

Termen limita de primire a ofertelor: ... 1r>.:f.:f.: .. :6o..fJ..f'.~!/A- -
Informatii suplimentare : Achizitia se va finaliza prin intermediul catalogului electronic. 

Documentatia (caiet de sarcini, model formulare) este disponibila pe site-ul Consiliului Judetean 
Cluj - https://www.cjcluj.ro/achizitii-directe. Eventuale clarificari sau informa~ii suplimentare se 
pot solicita prin fax: 0372-640060 sau e-mail: achizitii@cjcluj.ro. 
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