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Nr. 4.821 / 11.02.2020 

ANUNŢ- ACHIZIŢIE DIRECTĂ 

ACHIZIŢIONARE 10 TOFEE DE CRISTAL- ÎNSEMNE CETĂŢEAN DE ONOARE, 
GRAVATE PERSONALIZAT 

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 
publice cu modificările şi completările ulterioare şi art. 43 din H.G. nr. 395/2016 privind 
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 
achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu 
modificările si completările ulterioare, Consiliul Judeţean Cluj, cu sediul în municipiul Cluj -
Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 106, cod poştal: 400609, Telefon: 0372-640060; Fax: 0372-
640074; E-mail: achizitii@cjcluj.ro, în calitate de autoritate contractantă, achiziţionează 10 tofee 
de cristal - însemne cetăţean de onoare, gravate personalizat, conform cerinţelor caietului de 
sarcini. 

Modalitatea de atribuire: 
Sursa de finanţare: 
Tip anunţ: 
Tip contract: 
Denumirea achiziţiei: 

Cod clasificare CPV: 

Achiziţie Directă 

Bugetul Consiliului Judeţean Cluj; 
Cumpărări directe 
Furnizare 
Achiziţionare 10 tofee de cristal - însemne cetăţean de 
onoare, gravate personalizat 

18530000-3 - Cadouri şi recompense 

Descrierea contractului: Achiziţionare 10 tofee de cristal - însemne cetăţean de 
onoare, gravate personalizat, conform cerinţelor caietului de sarcini, disponibil pe site-ul 
Consiliului Judeţean Cluj secţiunea Achiziţii Anunţuri achiziţii directe, 
https: //www.ckluj.ro / achizitii-directe. 

Valoarea estimată totală fără TVA: 3.300 lei. 

Durata contractului: până la 31.12.2020. 

Condiţii contract: Coform caietului de sarcini si contractului. 



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 in SEAP. Ofertele 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 TV A; 

- Angajament privind respectarea clauzelor contractuale (Formular nr. 5); 
Print screen cu dovada publicarii ofertei in catalogul electronic; 

Pentru identificare, oferta de preţ se va publica în catalogul electronic cu denumirea: 
,,Achiziţionare trofee cristal - judetul Cluj" 

Criterii de atribuire: Va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele caietului de 
sarcini şi care are preţul cel mai scăzut în lei, fără TV A 

Termen limită de primire a ofertelor : A+ 0'.2 44°~ · · 2020, ora ___ _ 

Informaţii suplimentare: Achiziţia se va finaliza prin intermediul catalogului electronic. 
Documentaţia (caiet de sarcini, model formulare, model contract) este disponibilă pe site-ul 
Consiliului Judeţean Cluj - secţiunea Anunţuri achiziţii directe, https://www.cjcluj.ro/achizitii
directe. Eventualele răspunsuri la solicitările de clarificări vor fi ataşate la anunţ. 

Întocmit: Matei Petru 
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