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Nr. 24935 din 22.07.2020 

ANUNT - ACHIZITIE DIRECT A 

SERVICII DE ASJSTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI 

pe perioada de execuJ:ie a lucriirilor pentru proiectul 
"Reabilitarea §i modernizarea cliidirii atelierelor din cadrul $co/ii Gimnaziale 

speciale pentru Deftcienp deAuz ,,Kozmutza Flora" 

In temeiul prevederilor art. 7, alin, (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile 
pub/ice ~i art 43 din H.G. nr. 395/2016 privind Normele metodologice de aplicare a 
prevedrilor referitoare la atribuirea contractului de achizipe publicii/acordului-cadru 
din Legea nr. 98/2016 privind achizifiile pub/ice, Consiliul Judeiean Cluj, cu sediul tn 

Municipiul Cluj - Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 106, cod po~tal: 400609, Telefon: 0372-

640037; Fax: 0372-640074 in calitate de autoritate contractanta, achiziponeaza Servidi de 
asistentii tehnicii din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor pentru 
proiectul ,,Reabilitarea ~i modernizarea cliidirii atelierelor din cadrul $colii Gimnaziale 
speciale pentru Deficienti de Auz ,.Kozmutza FI6ra" cod SMIS 121032 

Modalitatea de atribuire: ACHIZITIE DIRECT A 

Sursa de finanµre: Bugetul Consiliului Judetean Cluj; 

Detalii anunt : 

Tip anunt: Cumparari directe 

SERVJCIUL LUCRARl SI ACHIZITII PUBLICE 
Calea Dorobantilor, nr.106, camera 202, C.P. 400609, muo Cluj-Nap<.>ca, jude~ul Cluj, 
Telefonul Ceta;eanului • 0800 800 331 - Tel Verde apelabil gratuit din reteaua Romtelecom 
Tel: 0040 0372 640037; 0372 640040; Fax: 0372 640074 
E-mail: c1c@cirluj ro . infopuh!ic@cjd11i ro ; Weh: www.cjcluj.ro 

1 



Tip contract : Servicii 

Denumirea achizipei: SERVICII DE ASISTENTA TEHNICA. DIN PARTEA 
PROIECTANTULUI pe perioada de executie a lucrarilor pentru proiectul ,,Reabilitarea Ji 

modernizarea cliidirii atelierelor din cadrul $co/ii Gimnaziale speciale pentru Deficienti 
deAuz ,,Kozmutza Flora" cod SMIS 121032 

Cod clasificare CPV: 71356200-0 - Servicii de asistenta tehnica 

Descrierea contractului: Achizitionare SERVICII DE ASISTENTA TEHNIC.A DIN 
PARTEA PROIECTANTULUI pe perioada de executie a lucrarilor pentru proiectul 
,,Reabilitarea ~i modernizarea clii.dirii atelierelor din cadl"ul $co/ii Gimnaziale speciale 
pentru Dejicien/i de Auz ,,Kozmutza Flol"a" cod SMIS 121032, conform cerintelor din 
documenta!ia de atribuire. Caietul de sarcini ~i anexele sunt disponibile pe site-ul Consiliului 

Jude~ean Cluj - seqiunea Anunµiri, https: //www.dduj,ro /achizitii-directe. 

Valoarea estimata a contractului este de 62.895,08 lei fara TVA 

DURATA CONTRACTULUI: Durata prezentului contract este de la data semnarii 
de catre parti pana la data expirarii termenului de garantie al Iucrarilor pentru care s-a 
prestat serviciul de asistenta tehnica din partea proiectantului, respectiv pana la data 

intocmirii procesului-verbal de receptie finala a lucrarilor. Durata estimata a contractului de 
servicii este de 22 luni. 

CONDITII CONTRACTUALE: 

Prestatorul va aloca personalul corespunzator ( din punctul de vedere al expertizei 

~i al alocarii timpului), precum ~i echipamentele necesare in vederea finalizarii eficiente a 

tuturor activitatilor solicitate pentru atingerea obiectivelor Contractului. 

Achizitorul se obliga sa plateasca prestatorului pretul convenit pentru indeplinirea 
contractului de servicii in conditiile ~i prin modalita!ile de plata stabilite prin contract. 

Ofertantul ca~tigator se va prezenta la sediul autorita!ii contractante, dupa 

notificarea referitoare la atribuirea contractului, in vederea semnarii acestuia. Contractul 
intra in vigoare la data semnarii sale de ditre ambele par!i, 
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Prestatorul se obliga sa constituie garanpa de buna execupe in procent de 5% 
din valoarea contractului Cara TVA, in termen de 5 zile lucratoare de Ia data semnarii 
acestuia de catre parti, curespectarea art. 40 din HG nr. 395/2016, privind NORMELE 

METOD0LOGJCE de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 
achiziJie publicii/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, 
printr-o modalitate prevazuta in continutul acestuia. 

Condipi de participare: Este obligatorie inregistrarea ofertei in catalogul 
electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro. Pentru a putea depune oferta tn catalogul 
electronic este nevoie ca ofertantii sa fie inregistrati in SEAP. 

Ofertele se vor transmite concomitent pee-mail la adresa: achizitii@cjduj.ro 
~i in catalogul electronic. Pentru documentele transmise pe e-mail, la seqiunea 
SUBIECT se va mentiona: ASISTENT A TEHNIC.A ,,KOZMUTZA FLORA". 

Pentru identificare, oferta de pret se va publica in catalogul electronic cu 
denumirea: ASISTENTA TEHNICA .,KOZMUTZA FLORA". 

Oferta va cuprinde : 

✓ Scrisoare de tnaintare (Formular nr. 1) 
✓ lnformapi generale (Forrnular nr. 2) 
✓ Declaratie privind existenta sau absenta situatiilor de conflict de interese 

(Formular nr. 3) 
✓ Propunerea tehnica, care se va intocmi astfel incat aceasta sa corespunda fo 

totalitate cerintelor din caietul de sarcini. 
✓ Propunerea financiara, care trebuie sa contina preturi unitare ~i totale, 

precum ~i valoarea totala a ofertei. (Formular nr. 4). 

Criterii de adjudecare: autoritate contractanta va aplica criteriul de atribuire: ., 
prepd eel mai scazut". 

Termen limita de depunere a ofertelor: ~ 1" .07.2020. 

Informapi suplimentare : Achizitia se va finaliza prin interrnediul SEAP - Catalogul 
electronic. Documentatia de atribuire (caiet de sarcini, model formulare) este disponibila pe 
site-ul Consiliului Jude!ean Cluj - sec!iunea Anunfuri, https://www.cjcluj.ro/achizitii
directe. 
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Eventualele raspunsuri la solicitarile de clarificari vor fl postate ata~at 
anuniuiui respectiv. Ofertele care nu indeplinesc in totalitate ceriniete din caietul de 
sarcini, ori care nu au publicata in catalogul din SEAP oferta de prei, vor fl respinse. 

Director executiv 
MARIANA RATIU 

=~::::~~~!IL ....... 1: _______ _ 
MANAGER PROIECT: ~J\AI 
Judith TOTHFALUSI __ ···-· ~-----

RESPONSABIL ACHIZITH: 

Corina CRISTEA 
Corina 
Cristea 

mgltall~ Si!)ned 
b)'C-0ril\oC1lstti! 
Oat" lOl0.07.ll 
00:lCJo:.(.., +O.l'Oll' _______________ ......... ___ .,,., __________ _ 
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