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ANUNT - ACHIZITIE DIRECT A 
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PRESEDINTE 

tn vederea atribuirii contractului de achizitie publica avand ca obiect: 
Servicii de suport tehnic in elaborarea documentatiei de atribuire aferenta contractului 

de proiectare ~i executie a Ambulatoriului Clinic Psihiatrie Pediatridi din cadrul 
Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Cluj 

In temeiul prevederilor art. 7, alin. (SJ din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu 
modificii.rile ~; completii.rile ulterioare $i art. 43 din H.G. nr. 395/2016 privind Normele metodologice 
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizifie publicii./acordului -
cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizifiile publice cu modificii.rile $i completii.rile ulterioare, 
Consiliul Judetean Cluj, cu sediul in Municipiul Cluj - Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 106, cod po?tal: 
400609, Telefon: 0372-640060; Fax: 0372-640074; E-mail: achizitii@cjcluj.ro in calitate de autoritate 
contractanta, achizitioneaza Servicii de suport tehnic fn elaborarea documentatiei de atribuire aferentii 

contractului de proiectare $i executie a Ambulatoriului Clinic Psihiatrie Pediatricii din cadrul Spitalului Clinic 

de Urgentii pentru Copii Cluj. 

Modalitatea de atribuire: 
Sursa de finantare: 
Tip anunt: 
Tip contract : 
Denumirea achizitiei : 

Cod clasificare CPV : 

ACHIZITIE DIRECT A 
Bugetul Consiliului Judetean Cluj 
Cumparari directe 
Servicii 

Servicii de suport tehnic in elaborarea documentatiei de atribuire 
aferenta contractului de proiectare §i executie a Ambulatoriului Clinic 
Psihiatrie Pediatrica din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta pentru 
Copii Cluj 
79418000-7 Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor 

Descrierea contractului : Servicii de suport tehnic fn elaborarea documentatiei de atribuire aferentii 
contractului de proiectare $i execu,tie a Ambulatoriului Clinic Psihiatrie Pediatricii din cadrul Spitalului Clinic 
de Urgentii pentru Copii Cluj - conform cerintelor din documentaµa de atribuire, disponibila pe site-ul 
Consiliului Judetean Cluj - sectiunea Anunturi, https: //www.cjcluj.ro / achizitii-directe. 

Valoarea totala estimata a contractului: 58.000,00 lei fara TVA. 



Durata contractului va fl de pana la 30 de zile de la semnarea rapartului procedurii de atribuire 
a contractului de achizitii, dar fara a depa~i 12 luni de la semnare. 

Conditii contract: In canformitate cu cerintele caietului de sarcini. Serviciile se var achizitiana 
prin intermediul SEAP - catalagul electronic. Ofertantul ca~tigatar se va prezenta la sediul autaritatii 
contractante imediat dupa notificarea referitaare la atribuirea cantractului, in vederea semnarii acestuia. 
Cantractul intra in vigaare la data semnarii sale de catre ambele paqi. 

Conditii de participare : Ynregistrarea ofertei in catalagul electronic de pe site-ul www. e
licitatie.ra este obligatorie. Pentru a putea depune oferta in catalagul electronic este nevoie ca afertantii 
sa fie inregistraµ in SEAP. 

Ofertele se vor transmite concomitent pee-mail la adresa: achizitii@cjcluj.ro ~i in catalogul 
electronic. 
Oferta va cuprinde: 

Farmularele campletate 
Propunerea tehnica se va intomi cu respectarea cerintelar caietului de sarcini. 
Propunerea financiara va cantine valoarea tatala a ofertei, exprimata in lei, fara TV A. 

Pentru identiflcare, aferta de pret se va publica in catalogul electronic cu denumirea: "Servicii de 
suport tehnic documentafie atribuire- Spitalul de Copii". 

Criteriul de atribuire : Criteriul de atribuire este eel mai bun rapart calitate - pret. Factorii de 
evaluare sunt prezentati in caietul de sarcini. 

'l.0--
Termen limita de primire a ofertelor: ___ ~_\ _,_ l_0_ 4 

__ .2019, ora -~!1...~?7~_ 

Informatii suplimentare: Achizitia se va finaliza prin intermediul Catalagului electronic. 
Dacumentatia de atribuire este dispanibila pe site-ul Cansiliului Judetean Cluj - sectiunea Anunturi, 
https://www.cjcluj.ro/achizitii-directe. Ofertele care nu indeplinesc in tatalitate cerintele din caietul de 
sarcini ~if sau nu au fast transmise pe email: achizitii@cjcluj.ro ~if sau nu au publicate in catalagul din SEAP 
vor fl respinse. Eventualele raspunsuri la solicitarile de clarificari var fi ata~ate la anunt. 
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