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DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI INVESTIŢII 
Nr. 14.931 / 21.04.2021 

SE APROBĂ, 

PREŞEDINTE 

:tl:L 
ANUNŢ-ACHIZIŢIE DIRECTĂ 

Achiziţionare materiale de protecţie pentru prevenirea COVID-19 (măşti de 
protecţie, dezinfectant, mănuşi)- 6 loturi 

în temeiul prevederilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 
publice şi art. 43 din H.G. nr. 395/2016 privind Normele metodologice de aplicare a 
prevedrilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru 
din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, Consiliul Judeţean Cluj, cu sediul în 
municipiul Cluj - Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 706, cod poştal: 400609, Telefon: 0372-
640060; Fax: 0372-640074, în calitate de autoritate contractantă, iniţiază prezenta 
achiziţie directă . 

Modalitatea de atribuire: 
Sursa de finanţare: 
Tip anunţ: 
Tip contract: 
Cod clasifica re CPV: 

Achiziţie Directă 

Bugetul Consiliului Judeţean Cluj; 
Cumpărări directe 
Furnizare 
33747770-4 Maşti de protectie, 
33747300-9 Dezinfectant pentru mâini, 
78424300-0 Manusi de unica folosinta; 

Descrierea contractului: Achiziţionare materiale de protecţie pentru prevenirea 
COVID - 79 (măşti de protecţie, dezinfectant, mănuşi), conform specificaţiilor caietului 
de sarcini, disponibil pe site-ul Consiliului Judeţean Cluj - sectiunea Anunturi, 
http://www.cjcluj .ro/achizitii-directe, pe loturi, astfel: 

Lotul l: Măşti de protecţie - 102.000 bucăţi. Locul de livrare - Cluj Napoca , Calea 
Dorobantilor nr. 106 (Consiliul Judetean Cluj) ; 
Lotul 2: Dezinfectant-450 litri . Locul de livrare - Cluj Napoca, Calea Dorobantilor 
nr. 706 (Consiliul Judetean Cluj); 

În temeiul Regulamentului (UE) nr. 2076/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 

datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecţia datelor) şi al Legii nr. 190/2018 Consiliul Judeţean Cluj prelucrează date cu 

caracter personal, cu asigurarea securităţii şi confidenţialitaţii acestora. 
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Lotul 3: Mănuşi de protecţie de unică folosinţă - 3.000 bucăţi. Locul de livrare -
Cluj Napoca, Calea Dorobantilor nr. 706 (Consiliul Judetean Cluj); 
Lotul 4: Măşti de protecţie - 7.750 bucăţi. Locul de livrare - Cluj Napoca, Aleea 
Stadionului nr. 2 (Stadionul Cluj Arena); 
Lotul 5: Dezinfectant - 790 litri. Locul de livrare - Cluj Napoca, Aleea Stadionului 
nr. 2 (Stadionul Cluj Arena); 
Lotul 6: Mănuşi de protecţie de unică folosinţă -600 bucăţi. Locul de livrare - Cluj 
Napoca, Aleea Stadionului nr. 2 (Stadionul Cluj Arena); 

Specificaţiile tehnice din caietul de sarcini vor fi însuşite în totalitate de catre 
ofertant. 

Valoarea totală maximă estimată pentru achiziţionarea materialelor de protecţie 
pentru prevenirea COVID - 79 (măşti de protecţie, dezinfectant, mănuşi), pentru cele 6 
loturi, este de 122.987 lei fără 1VA din care: 

Lotul l: Măşti de protecţie pentru Consiliul Judeţean Cluj - 87.600 lei fara 1VA; 
Lotul 2: Dezinfectant pentru Consiliul Judeţean Cluj - 22.482 lei fara 1VA 
Lotul 3: Mănuşi de protecţie de unică folosinţă pentru Consiliul Judeţean Cluj -
l.950 lei fara 1VA 
Lotul 4: Măşti de protecţie pentru Cluj Arena -6.975 lei fara 1VA; 
Lotul 5: Dezinfectant pentru Cluj Arena -9.500 lei fara 1VA; 
Lotul 6: Mănuşi de protecţie de unică folosinţă pentru Cluj Arena - 480 lei fara 
1VA; 

Condiţii contract: Conform caiet de sarcini si model contract. 
Durata contractului este până la 37.72.2027. Achizitorul se obligă să plătească 

furnizorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului în condiţiile şi prin 
modalităţile de plată stabilite prin contract. Ofertantul câştigător se va prezenta la 
sediul autorităţii contractante, după notificarea referitoare la atribuirea contractului, în 
vederea semnării acestuia. Contractul intră în vigoare la data semnării sale de către 
ambele părţi. 

Condiţii de participare: înregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul 
www.e-licitatie.ro este obligatorie. Pentru a putea depune oferta în catalogul electronic 
este nevoie ca ofertanţii să fie înregistraţi în SEAP. 

Pot fi depuse oferte pentru un singur lot sau pentru mai multe loturi, cu 
precizarea că se vor depune oferte distincte pe fiecare lot. 

Ofertele se vor transmite pe e-mail la adresa: achizitii@dclu j. ro şi în catalogul 
electronic, până la data si ora limita de depunere. 

La secţiunea "Subiect" din e-mail se va menţiona obligatoriu: 

1n temeiul Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 

datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecţia datelor) sial Legii nr. 190/2018 Consiliul Judeţean Cluj prelucrează date cu 

caracter personal, cu asigurarea securităţii şi confidenţialităţii acestora. 
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"Materiale protecţie COVID-79 LOT 7 - CJ Cluj" 
"Materiale protecţie COVID-79 LOT 2 - CJ Ciuf' 
"Materiale protecţie COVID-79 LOT 3 - CJ Cluj" 
"Materiale protecţie COVIO-79 LOT 4- Cluj Arena" 
"Materiale protecţie COVID-79 LOT 5 - Cluj Arena" 
"Materiale protecţie COVIO-79 LOT6- Cluj Arena" 

în functie de lotul ofertat. 

Oferta va cuprinde următoarele documente. pentru fiecare lot ofertat : 
- Scrisoare de înaintare (Formular l); 
- Informaţii generale (Formular 2); 

Declaraţie privind existenţa sau absenţa situaţiilor de conflict de interese 
(Formular 3); 

- Propunerea tehnică, care se va întocmi astfel încât aceasta să corespundă în 
totalitate cerinţelor din caietul de sarcini. 

- Propunerea financiară/Formular de ofertă cu centralizator (Formular 4) va 
cuprinde valoarea totală exprimată în lei, fără TVA şi anexa la formularul de 
oferta (conform model atasat); 

- Angajament privind respectarea clauzelor contractuale (Formular 5); 
- Dovada publicării ofertei în catalogul electronic (print screen); 

Pentru identificare, oferta de preţ aferenta fiecarui lot se va publica în catalogul 
electronic cu denumirea: 

"MATERIALE PROTECŢIE COVIO-79 LOT7 - CJ CLUJ" 
"MATERIALE PROTECŢIE COVIO-79 LOT2- CJ CLUJ" 
"MATERIALE PROTECŢIE COVIO-79 LOT 3 - CJ CLUJ" 
"MATERIALE PROTECŢIE COVIO-79 LOT 4-CLUJ ARENA" 
"MATERIALE PROTECŢIE COVID-79 LOT 5-CLUJ ARENA" 
"MATERIALE PROTECŢIE COVIO-79 LOT 6 - CLUJ ARENA" 

Aceeasi denumire din sectiunea subiect a emailului de transmitere a ofertei. 

Criterii de atribuire: Va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele 

caietului de sarcini şi care are preţul cel mai scăzut în lei, fără TVA. 

Termen limită de primire a ofertelor: .... 1:t.:.9-.~.-.. '?.:9.;?.!,1 .. , ora .... 1.? .. ~ .Q 

Informaţii 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 secţiunea Anunturi, 
http://www.ciclu j.ro/a nu ntu ri /. 

1n temeiul Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 

datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE 

(Regulamentul general privind protecţia datelor) sial Legii nr. 190/2018 Consiliul Judeţean Cluj prelucrează date cu 
caracter personal,.cu asigurare" securitătii şi confidenţialităţii acestora. 
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Se vor completa toate formularele/informatiile solicitate prin documentatie. 
Eventuale clarificări sau informaţii suplimentare se pot solicita prin fax: 0372-640060 
sau e-mail: achiziti it5Jc jclu j. ro, utilizând la "Subiect" denumirea menţionată mai sus. 
Răspunsurile la eventuale solicitări de clarificări vor fi ataşate anunţului publicat pe site
ul autoritatii contractante. 

DIRECTOR EXECUTIV 
MARIANA RAŢIU 

Şef serviciu: Alexandru Creţu c::::---- ,/_.y;r 
Consilier achiziţii publice: Petru Matei' U 
În temeiul Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice in ceea ce priveşte prelucrarea 

datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi :Je abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecţia datelor) şi al Legii nr. 190/2018 Consiliul Judeţean Cluj prelucrează date i 

caracter personal, cu asigurarea securităţii şi confidentialităţii acestora. 


