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IŞE 

Procedură simplificată proprie pentru servicii - Anexa 2 

Servicii de pază, protecţie şi supravegherea amplasamentelor obiectivelor de 
investiţii : Staţii de transfer deşeuri Huedin, Gherla şi Mihai Viteazu 

În temeiul prevederilor art. 68, litera h) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, 
Consiliul Judeţean Cluj, cu sediul în municipiul Cluj - Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 106, cod 
poştal: 400609, Telefon: 0372-640060; Fax: 0372-640074, în calitate de autoritate contractantă, 
achiziţionează servicii de paza, protectie si supravegherea amplasamentelor obiectivelor de 
investitii : Statia de transfer deseuri Huedin, Gherla si Mihai Viteazu, conform cerinţelor caietului 
de sarcini. 

Modalitatea de atribuire : Procedura simplificată proprie - Anexa 2 
Sursa de finanţare: Bugetul Consiliului Judeţean Cluj; 

Tip anunţ: Anunţ achiziţie conform procedurii simplificate proprii pentru servicii-anexa 
2 

Tip contract : Servicii 

Denumirea achiziţiei : Servicii de paza, protectie si supravegherea amplasamentelor 
obiectivelor de investitii : Statia de transfer deseuri Huedin, Gherla si Mihai Viteazu 

Cod clasificare CPV: 79713000-5 - Servicii de pază (Rev.2) 

Descrierea contractului : Servicii de paza, protectie si supravegherea amplasamentelor 
obiectivelor de investitii : Statia de transfer deseuri Huedin, judetul Cluj - 5000 mp, Statia de 
transfer deseuri Gherla, judetul Cluj - 5000 mp, Statia de transfer deseuri Mihai Viteazu, judetul 
Cluj - 6400 mp, conform cerinţelor caietului de sarcini, disponibil pe site-ul Consiliului Judeţean 
Cluj, secţiunea Achiziţii - Anunţuri achiziţii directe, https://www.cjcluj.ro/achizitii-directe. 

Valoarea estimată totală fără TVA aferentă perioadei 01.01.2020 - 31.12.2020 este de 
300.000 lei fără TVA. 

Condiţii contract : 
- în cazul în care se optează pentru suplimentarea serviciilor până la nivelul maxim de 4 

luni, conform art. 165 din H.G. nr. 365/2016 privind normele metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea 
nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, valoarea estimată aferentă perioadei 01.01.2020 -
30.04.2021 este de 400.000 lei fără TVA; 



- contractul de servicii se poate prelungi cu acordul părţilor, în aceleaşi condiţii, prin act 

adiţional, pe o durată de maxim 4 luni, condiţionat de existenţa resurselor financiare alocate cu 
această destinaţie; 

- serviciile prestate se vor factura lunar până în data de 15 a lunii următoare, iar facturile 

vor fi însoţite de un raport de activitate pentru fiecare post de pază privind serviciile prestate şi 

incidentele întâmpinate. Plata serviciilor se va face prin ordin de plata în maxim 30 de zile de la 

data receptiei fara obiectiuni a serviciilor, prin Trezoreria municipiului Cluj - Napoca. 

Condiţii de participare : Specificaţiile tehnice din caietul de sarcini vor fi însuşite în 

totalitate de catre ofertant. Înregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www. e

licitatie.ro este obligatorie. Ofertele de preţ se vor transmite concomitent pe e-mail la adresa : 
achizitii@cjcluj.ro şi în catalogul electronic. 

Oferta va cuprinde : 

Scrisoare de inaintare (Formular nr. 1); 

Informatii 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 centralizatorul de preturi; 

- Angajament privind respectarea clauzelor contractuale (Formular nr. 5); 

Print screen cu dovada publicarii ofertei in catalogul electronic; 

NOTA : Autoritatea contractantă va achiziţiona serviciile de pază, pentru perioada 
01.01.2020 - 31.12.2020. Ofertantii vor intocmi oferta corespunzator acestei perioade. 

Pentru identificare, oferta de preţ se va publica în catalogul electronic sub denumirea : 
"Servicii pază statii transfer - judetul Cluj". 

Criteriul de atribuire : Va fi selectata oferta care îndeplineste toate cerintele Caietului de 
sarcini si care are pretul cel mai scazut în lei, fara TVA ufl 

T l . · - d · · & l . 1D .\'> 2.:)ll'1 {).,f;;r_ f2 -ermen 1m1ta e primire a 01erte or ....... ....... '1-............... , ....... . 

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 Achiziţii Anunţuri achiziţii directe, 

https://www.cjcluj.ro/achizitii-directe. Se vor completa toate formularele solicitate in 

documentatie. Ofertele care nu contin documentele solicitate vor fi considerate neconforme. 

Eventuale clarificări sau informaţii suplimentare se pot solicita prin fax: 0372-640060 sau e
mail: achizitii@cjcluj.ro. 

Întocmit: Matei Petru 
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