
CAIET DE SARCINI 

 

1.  Denumirea  contractului /  Obiectul caietului de sarcini: 

Obiectul contractelor este achiziţionarea de produse de curatenie necesare pentru 

activitatea din cadrul Consiliului Judeţean Cluj şi a instituţiilor finanţate din bugetul Județului Cluj, 

încheindu-se contracte distincte pentru Anexa 1 și Anexa 2, astfel: 

ANEXA 1 - Consiliul Județean Cluj, Centrul Militar Zonal, Inspectoratul pentru Situații de 

Urgență 

Lot 1 - Detergenți 

Lot 2 – Hârtie igienică, prosoape hârtie, șervețele 

Lot 3 – Materiale folosite în procesul de curățenie 

 

ANEXA 2 - Consiliul Județean Cluj – Cluj Arena (Județul Cluj – Activitate Economică) 

Lot 4 - Detergenți 

Lot 5 – Hârtie igienică, prosoape hârtie, șervețele 

Lot 6 – Materiale folosite în procesul de curățenie 

 

2. Beneficiar:  

Judeţul Cluj – Consiliul Judeţean Cluj pentru Anexa 1  

Judeţul Cluj – Activitate Economică pentru Anexa 2 

 

3. Durata contractelor: de la data semnării contractului între părţi – până la 31.12.2021. 

 

4. Condiţii tehnice minimale: 

 4.1 Ofertanţii vor face dovada deţinerii a cel puţin unui depozit propriu de produse, pentru 

aceasta se va prezenta o declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că deţine acest depozit, 

sediul  şi suprafaţa acestuia. 

 4.2 Produsele vor fi ambalate în colete de ambalaj sigilate care vor fi însoţite de certificate de 

calitate pentru fiecare produs. Toate materialele în care sunt ambalate produsele, precum şi toate 

materialele necesare protecţiei coletelor sunt incluse în preţul produselor ofertate. Acestea vor 

respecta specificaţiile tehnice conform cerințelor pe fiecare lot. 

 4.3 Ambalarea și etichetarea - fiecare produs va avea marcat pe eticheta însoţitoare 

următoarele: 

 - denumirea produsului 

 - numele şi adresa fabricantului 

 - termen de valabilitate 

 - conţinutul net 

 4.4 Oferta tehnică şi financiară se va depune separat pentru fiecare lot în parte, conform 

anexelor. Dacă ofertantul nu depune oferta tehnică şi economică pentru toate produsele din lot, 

oferta va fi declarată neconformă. Ofertantul are obligația de a respecta formatul anexelor și unitățile 

de măsură specificate în anexe. 



 4.5 Recepţia produselor contractate se va realiza la sediul achizitorului. Recepţia va consta în 

verificarea cantitativă, calitativă şi funcţională a produselor contractate la sediul achizitorului de către 

reprezentantul din partea beneficiarului, împreună cu reprezentantul furnizorului şi va fi finalizată 

prin semnarea de către reprezentantul achizitorului a facturii / avizului de însoţire a mărfii. 

 Dacă vreunul din produse nu corespunde specificaţiilor, achizitorul are dreptul să îl respingă, 

iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului să înlocuiască în termen de maxim 2 

zile lucrătoare produsele refuzate. 

 Achizitorul nu este obligat să achiziţioneze în totalitate cantităţile estimate în lot. 

 4.6 Preţurile unitare sunt ferme pe toata durata de valabilitate a contractului de furnizare. 

5. Termen şi loc de livrare:  

 Produsele contractate se vor livra eşalonat, la standardele şi specificaţiile din oferta tehnică în 

maxim 48 ore de la primirea comenzii telefonice sau scrise emise de către reprezentantul 

beneficiarului.  

 Produsele se vor livra  gratuit la sediile instituţiilor beneficiare, după cum urmează: 

➢ Pentru Anexa 1: 

- Cluj-Napoca, calea Dorobanţilor nr.106 pentru Consiliul Judeţean Cluj; 

- Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989 nr.69-71 pentru Inspectoratul pentru Situaţii de 

Urgenţă ”Avram Iancu” al judeţului Cluj; 

- Cluj-Napoca, calea Dorobanţilor nr. 8-10 pentru Centrul Militar Zonal Cluj; 

 

➢ Pentru Anexa 2: 

- Cluj-Napoca, aleea Stadionului nr.2 pentru Consiliul Judeţean Cluj -  Cluj Arena; 

 

6. Modalităţi de plată: 

 Plata se va efectua în lei, în termen de 30 de zile de la emiterea facturii de către furnizor, după 

recepția produselor.  

Plata se va efectua prin Trezoreria Cluj-Napoca din următoarele conturi : 

➢ Pentru Anexa 1: 

 - pentru Județul Cluj - Consiliul Judeţean Cluj :  RO46TREZ24A510103200102X 

 - pentru Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Avram Iancu” al judeţului Cluj :  

RO37TREZ 24A610500200102X ; 

 - pentru Centrul Militar Zonal Cluj : RO21TREZ24A600200200102X; 

➢ Pentru Anexa 2: 

 - pentru Județul Cluj – Activitate Economică: RO10TREZ24E800130200102X 

7. Criteriul de atribuire a contractului: preţul cel mai scăzut  
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