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DIRECTIA DE DEZVOLTARE SI INVESTITII 
Nr. 37.235 / 15.09.2022 

 
SE APROBĂ, 

PREŞEDINTE 
ALIN TIȘE 

 
 
 

ANUNŢ – ACHIZIŢIE DIRECTĂ 
 

Servicii de proiectare faza S.F. (Studiu de fezabilitate) pentru realizarea obiectivului: 
Instalație de tratare prin dezintegrare moleculară pentru valorificarea  energetică a 

deșeurilor municipale din județul Cluj 
 
 
 

În temeiul  dispozițiilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și 
completările ulterioare și a H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractului de achiziţie publică  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 proiectare faza S.F. (Studiu de 
fezabilitate) pentru realizarea obiectivului: Instalație de tratare prin dezintegrare 
moleculară pentru valorificarea energetică a deșeurilor municipale din județul Cluj 
. 
Modalitatea de atribuire:  Achiziţie directă 
Sursa de finanţare:             Bugetul Consiliului Județean Cluj; 
Tip anunţ:    Cumpărări directe 
Tip contract:    Servicii 
Denumirea achiziţiei:    servicii de proiectare faza S.F. (Studiu de fezabilitate) pentru 

realizarea obiectivului: Instalație de tratare prin dezintegrare 
moleculară pentru valorificarea energetică a deșeurilor 
municipale din județul Cluj 

Cod clasificare CPV  :  79314000-8  - Studiu de fezabilitate 
71322100-2    - Servicii de estimare pentru lucrari publice 
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Descrierea contractului: Servicii de proiectare faza S.F. (Studiu de fezabilitate) pentru 
realizarea obiectivului: Instalație de tratare prin dezintegrare moleculară pentru 
valorificarea energetică a deșeurilor municipale din județul Cluj, conform cerințelor din 
caietul de sarcini. Documentatia de atribuire este disponibila pe site-ul Consiliului 
Judeţean Cluj - https://cjcluj.ro/achizitie/. 
 
Durata de prestare a serviciilor este de 10 de luni de la data emiterii ordinului de prestare. 
 
Valoarea estimată fără TVA: 190.000,00 lei 
Condiţii contract : Conform caietului de sarcini si contractului. 
Condiţii de participare: Este obligatorie înregistrarea ofertei în catalogul electronic din 
SEAP. Pentru a putea depune oferta în catalogul electronic este nevoie ca ofertanţii sa fie 
înregistrați în SEAP. Oferta se va transmite pe e-mail la adresa: achizitii@cjcluj.ro  și va 
cuprinde următoarele : 

- Scrisoare de înaintare (Formular nr. 1); 
- Informații generale (Formular nr. 2); 
- Declarație privind existenta sau absenta situațiilor de conflict de interese (Formular 

nr. 3); Nota : Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante, 
in ceea ce privește organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire 
sunt menționate pe site-ul www.cjcluj.ro. 

- Propunerea tehnica, care se va întocmi cu respectarea cerințelor  Caietului de 
sarcini; 

- Propunerea financiară - Formular de oferta nr. 4, care va conține valoarea totală a 
ofertei,  exprimată in Lei, fără TVA si Centralizator de prețuri anexă la formularul de 
ofertă; 

- Angajament privind respectarea clauzelor contractuale (Formular nr. 5); 
- Dovada publicării ofertei în catalogul electronic (print screen); 

 Pentru identificare, oferta de preț se va publica în catalogul electronic cu 
denumirea: „S.F. instalație de tratare prin dezintegrare moleculară  jud Cluj”. 
 Aceeași denumire se va folosi și în sectiunea subiect a emailului de transmitere a 
ofertei/clarificări.  
 

Criteriul de atribuire: este cel mai bun raport calitate - preț. Factorii de evaluare 
sunt structurați astfel: 

1. FACTORUL FINANCIAR - PREȚUL OFERTEI:  70 puncte  - 70% 
Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul: 

 Punctajul (P1) pentru factorul de evaluare financiar ("PREȚUL OFERTEI") se acordă 
astfel: 

https://cjcluj.ro/achizitie/
mailto:achizitii@cjcluj.ro
http://www.cjcluj.ro/
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− pentru oferta cu prețul cel mai scăzut se va acorda punctajul maxim alocat, 
respectiv 70  puncte; 

− pentru alt preț (n) decât prețul cel mai scăzut, punctajul (P1n) se va calcula după 
următorul algoritm: P1n = pret minim ofertat / pret (n) x 70. 

 
Preţurile care se compară în vederea acordării punctajului sunt preţurile totale 

ofertate pentru prestarea serviciilor solicitate prin caietul de sarcini, fără TVA. 
 

2. FACTORUL TEHNIC ( P2): 
Experiența profesională specifică pentru șeful de proiect, desemnat pentru 
executarea contractului:  30 puncte – 30% 

 
Pentru Șeful proiect se va depune diploma de licență în domeniul științelor inginerești, 
precum și documente din care să rezulte experiență profesională generală de minim 5 
ani. 
 
Se solicită ca Șeful de proiectare să aibă experiență profesională în elaborarea / 
coordonarea elaborării unei Documentații tehnico-economice pentru orice fază de 
proiectare (Studii de Fezabilitate / Pre-fezabilitate / Proiect Tehnic) sau unor Studii 
similare (Master-Plan, Plan Județean de Gestionare a Deșeurilor etc.) ce au fost 
întocmite în cadrul contractelor de servicii, contractelor de servicii de proiectare sau 
contractelor de proiectare și execuție pentru instalații de tratare a deșeurilor 
municipale. 
 
Algoritm de calcul: Punctajul pentru factorul de evaluare (Pn2) se acordă astfel: 
 
- Pentru experiența constând în implicarea în calitate de sef de proiect în 2 contracte 
se acordă 10 puncte  
 
- Pentru experiența constând în implicarea în calitate de sef de proiect în 3 contracte 
se acordă 20 puncte  
 
- Pentru experiența constând în implicarea în calitate de sef de proiect în 4 contracte 
se acordă 30 puncte  
 

Pentru expertul propus (sef de proiect) se vor prezenta:  
Recomandare din partea beneficiarului pentru care a prestat servicii similare și 

decizie de numire sau alte documente doveditoare/ justificative (Procese verbale 
semnate de sef de proiect, planșe + cartuș, fișă de semnături, etc) din care să rezulte 
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faptul ca personalul de specialitate nominalizat a îndeplinit funcții similare cu cea 
solicitată (sef de proiect /manager proiect/coordonator de proiect). 

Note: 
(1) Este obligatorie prezentarea unei experiențe minime similare privind participarea în 
cadrul unui (1) contract/proiect (această experiență minimă nu se punctează) pentru 
sef de proiect ; 
 2) Ofertele care nu vor nominaliza o astfel de persoana pentru aceasta poziție (sef de 
proiect), sau care nu pot demonstra experiența minimă privind participarea în cadrul 
a minimum un (1) contract similar vor fi declarate şi respinse ca neconforme ;  
3) Pentru participarea expertului propus în poziția similară descrisă mai sus în cadrul a 
mai mult de 4 contracte similare nu se acordă punctaj suplimentar.  
 

Desemnarea ofertei câștigătoare:  
Punctajul individual rezultă prin însumarea punctajelor parțiale obținute prin 

aplicarea algoritmului de calcul pentru fiecare factor de evaluare prezentat mai sus.  
Ofertele vor fi clasificate în ordinea descrescătoare a punctajului total obținut, 

calculat conform formulei: 
P total = P1 + P2;  
unde P1 şi P2 sunt: punctajele acordate pentru cei 2 (doi) factori de evaluare. 

 
  

Termen limită de primire a ofertelor : _22.09.2022, ora 15_ . 
  

Informaţii suplimentare: Achiziția se va finaliza prin intermediul catalogului electronic. 
Documentația (caiet de sarcini, model formulare, model contract) este disponibilă pe site-
ul Consiliului Judeţean Cluj - https://cjcluj.ro/achizitie/. Eventualele răspunsuri la solicitările 
de clarificări vor fi ataşate la anunţ. Ofertele care nu îndeplinesc în totalitate cerinţele din 
Anunțul achiziției/caietul de sarcini și/sau nu conțin toate documentele solicitate și/sau 
nu au fost transmise pe e-mail: achizitii@cjcluj.ro și/sau nu au publicate în catalogul din 
SEAP oferta de preţ vor fi respinse. 

 
DIRECTOR EXECUTIV 

MARIANA RAŢIU 
 
 
 

Şef serviciu: Alexandru Creţu  

Întocmit/consilier achizitii publice: Mihai Inoan 
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