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SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE

NU

Autoritate regionala sau locala

Activitate (Activitati)

- Servicii generale ale administratiilor publice

Municipiul Cluj-Napoca

Adresa postala: strada Motilor, nr. 3, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400001, Romania, Punct(e) de contact: liana hent, lucia lupea, Tel. +40 
264592588, In atentia: liana hent, lucia lupea, Email: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro, Fax: +40 264431575, Adresa internet (URL): 
www.primariaclujnapoca.ro, Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 9

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Tip anunt: Anunt de participare

Tip legislatie: OUG nr.34/2006
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II.1) DESCRIERE

II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta

Furnizare autobuze articulate noi pentru transportul in comun in zona metropolitana Cluj-Napoca

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare

Cumparare

Locul principal de livrare: municipiul Cluj-Napoca

II.1.4) Informatii privind acordul-cadru

Acord cadru cu un singur operator

Durata acordului cadru: 6 luni

Valoarea estimata fara TVA: 50,720,000.00 RON

Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: cant min -max contract ubsecvente 1-10, cant min.-max 
acord-cadru 1-40; contractele vor fi atribuite lunar, valoarea celui mai mare contract subsecvent se estimeaza la nivelul de 
12.680.000 lei fara TVA

Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: NU

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Furnizare autobuze articulate noi pentru transportul in comun in zona metropolitana Cluj-Napoca- conform caiet de sarcini

34121200-3 Autobuze articulate (Rev.2)

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.1.8) Impartire in loturi

Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante

Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

Furnizare autobuze articulate noi pentru transportul in comun in zona metropolitana Cluj-Napoca- conform caiet de sarcini

Valoarea estimata fara TVA: 50,720,000.00 RON

II.2.2) Optiuni

Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
6 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.1.3)   Anuntul implica

Incheierea unui acord-cadru

Codul NUTS: RO113 - Cluj

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI

II.4.1) Ajustarea pretului contractului

Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)

III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1.a) Garantie de participare

Da
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III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

buget local(credite)

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

Nu

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

1)Declaratie pe propria raspundere(eligibilitate), în temeiul art.180 din OUG 34/2006 completata în conformitate cu Formularul 12 A; - cazier 
judiciar pentru persoana juridica/persoanele juridice ofertante emis de catre IPJ valid la data limita de depunere a ofertelor 

2)Declaratie pe proprie raspundere, în temeiul art.181 din OUG 34/2006, completata în conformitate cu Formularul BB; 

3. a) Certificat privind îndeplinirea obligatiilor exigibile la plata a impozitelor si taxelor catre bugetul local (original/copie legalizata/copie 
lizibila certificata „conform cu originalul”, semnata si stampilata ); 

3. b) Certificat de atestare fiscala privind îndeplinirea obligatiilor exigibile la plata catre bugetele componente ale bugetului general 
consolidat al statului (original/copie legalizata/copie lizibila certificata „conform cu originalul”, semnata si stampilata ); 

Certificatele mentionate la punctele 3.a) si 3.b) trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care 
este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. 

4)Declaratie pe proprie raspundere, în temeiul art.69^1 din OUG 34/2006, completata în conformitate cu Formularul 1C; Se va atasa de 
catre toti operatorii economici participanti la procedura (Declaratie privind neincadrarea inprevederile art. 69^1 din OUG 34/2006 aprobata 
cu modificari si completari prin legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare) completata in original. Pentru completarea 
declaratiei: persoana ce detine functie de decizie in cadrul Municipiului Cluj-Napoca: primar-EMIL BOC, comisia de evaluare: VIRGIL 
PORUTIU, LUCIA LUPEA, IOAN BOGDAN, LIANA HENT, MARIA POP, VALEAN DUMITRU, DOBOS NICULAE, rezerva: MIRELA 
MARINCEAN, CARMEN RUSU, TOT GHEORGHE. Consilieri locali: Anastase Claudia Gina, Borza Ioana Sanda, Chifor Lazar Ovidiu, 
Constantea Radu Mihai, Csoma Botond, Dreoni Giacomo, Ovidiu Florian Valeriu, Gered Imre, Gliga Florin Valentin, Horvath Anna, Mihaiu 
Ligia, Moisin Radu Marin, Morar Dan Ioan, Muresan Adrian, Muresan Anca Angela, Olah Emese, Oniga Gabriel Mihai, Pop Ioan, Popa 
Adrian,Popa Irimie Emil, Radu Ratiu Florin, Stoica Doru Mugurel, Surubaru Gheorghe, Tomos Constantin Ioan, Tarcea Dan Stefan, Turdean 
Ovidiu Laurean, Tagoreanu Iuliu Mirel. 

5)Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta (Formularul M)- cf Ordinului 314/2010 al ANRMAP 

Se va avea in vedere indeplinirea prev. art. 180, 181 lit a), lit c^1 si lit d) si 69^1 si pentru eventualitatea existentei unui tert sustinator, iar 
pentru subcontractant decl. cf. art. 69^1 din OUG 34/2006. 

Documentele mai sus solicitate se vor prezenta in original, purtand semnatura reprezentantului legal al ofertantului, mai putin cele de la 
punctele 3.a) si 3.b) 

În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute la punctul 3), 
ofertantul va prezenta o declaratie pe propria raspundere sau o declaratie autentificata data în fata unui notar, a unei autoritati administrative 
sau judiciare sau a 

unei asociatii profesionale care are competente în acest sens. 

Nota:Documentele emise în alta limba, trebuie sa fie însotite de traducerea legalizata si autorizata în limba româna

Garantia de participare:1.000.000 lei.Garantia de participare va fi valabila 3 luni de la data limita de depunere a ofertelor si va fi 
irevocabila.Perioada de valabilitate a garantia de participare va fi cel putin egala cu perioada minima a ofertei cf art.43^1 al.2 lit.b din OUG 
34/2006 modif.si complet.Garantia de participare poate fi constituita în urmat forme:*instrum de garantare(FORMULAR 11)emis în cond.legii 
de o soc.bancarã ori de o soc.de asigurãri,care se prezintã în ORIGINAL,în cuantumul si pt perioada prevazuta în documentatie de 
atribuire.Daca emitentul este o banca/soc.bancara/soc.de asig din strainatate,se va prez in anexa traducere autorizata si legalizata a 
acesteia instrum de garantare,prezentat in ORIGINAL poate fi exprimat si in euro/alta valuta astfel incat sa echivaleze garantia solicitata in 
lei la cursul stabilit de BNR la data de 17.03.2014.Instrum.de garantare emis în cond.legii,tb sa prevada faptul ca plata se va face condit/ 
necondit,in urmat situatii de culpa ale celui care o constit.:a)ofertantul__si-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia;b)oferta sa 
fiind stab câstig,ofertantul __a refuzat sa semneze ctrctul de achizitie pub în per de valab.a ofertei.c)autorit. contract.va aplica prev.art.278^1 
din OUG34/2006 modif.,respectiv daca CNSC va respinge contestatia,autorit.contract.va retine contestatorului din gar de part. suma de 
11847,19 lei. virament bancar în contul deschis la BN Trez.Cluj,CUI 4305857, cont RO21TREZ21624840256XXXXX Trezoreria Cluj.dep in 
numerar in lei la casieria autoritattii contractante,str.Motilor,nr.7. In cazul in care se participa ca o asociere, forma garantiei de participare va 
reflecta acest lucru.Actul ce face dovada garantia de participare la procedura, va fi depus si la Registratura institutiei, in original, pana la ora 
s data limita de depunere a ofertei, str. Motilor nr.7, Cluj-Napoca

III.1.1.b) Garantie de buna executie

Da

Ofertantul declarat castigator va trebui sa puna la dispozitia Autoritatii Contractante o garantie de buna executie a contractului in cuantum de 
10 % din valoarea contractului, fara TVA, emisa de catre o banca / societate de asigurari. Garantia de buna executie se va constitui conform 
prev. art. 90 alin.1, 2 si 3(cu modif. din HG 1045/2011) din HG 925/2006 modificata

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

III.1.5) Legislatia aplicabila

a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari 
publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si 
completarile ulterioare;

b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie 
publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune 
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

c) Ordinul nr.314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta; d) Ordinul nr.509/2011 
privind formularea criteriilor de calificare si selectie; e) Ordinul nr.302/2011 privind aprobarea formularelor standard ale Procesului-verbal al 
sedintei de deschidere a ofertelor si Raportului procedurii , aferente procedurii de atribuire a contractelor de achizitiei publica, a contractelor 
de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii; Pentru alte acte normative aplicabile, va rugam sa consultati: 
www.anrmap.ro, sectiunea legislatie;
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III.2.4) Contracte rezervate

Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru 
prestarea serviciilor respective

Nu

Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului în baza Legii nr.26/1990 (doc. în original/copie legalizata sau copie lizibila 
certificata”conform cu originalul”semnata si stampilata)din care sa rezulte informatii reale/actuale la data limita de depunere oferte. Inainte 
de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc 
prezentarea pentru conformitate documentul in original/ copie legalizata. 

Din certificatul ORC trebuie sa rezulte obiectul de activitate al operatorului econmic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in 
codul CAEN din certificatul constatator emis de ORC. 

Persoane juridice /fizice straine: 

Documente edificatoare care dovedesc o forma de înregistrare în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul este rezident. 
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ORC. 



Nota: Documentele emise în alta limba, trebuie sa fie însotite de traducerea legalizata si autorizata în limba româna. Informatiile din acestea  
trebuie sa fie reale/actaule la data limita de depunere a ofertelor

Cifra medie de afaceri globala pentru ultimii trei ani financiari 2011, 2012 si 
2013 sa fie de minim 20.000.000 lei sau echiv valuta. Se va aplica cursul 
mediu anual leu/alta valuta comunicat de BNR. (daca valuta este euro se 
vor lua in considerare urmatoarele cursuri: 2011 - 4,2379; 2012: 4,4560 
2013: 4,4190-curs mediu stabilit de BNR).

Bilantul contabil din anii precedenti: 2011, 2012, 2013 vizat si 
înregistrat de organele competente sau documente justificative 
echivalente in original, copie legalizata sau copie lizibila 
certificata ''conform cu originalul'' din care sa reiasa cerintele 
solicitate de catre autoritatea contractanta si Formularul C

Informatii privind situatia financiara. Bilantul contabil din anii precedenti: 2011, 2012, 2013 vizat si 
înregistrat de organele competente sau documente justificative 
echivalente in original, copie legalizata sau copie lizibila cu 
certificare ''conform cu originalul''.Daca nu s-a depus bilantul 
pentru anul 2013 se vor prezenta orice alte documente 
justificative echivalente.Documentele mai sus solicitate se vor 
prezenta in original,copie legalizata sau copie lizibila certificata 
”conform cu originalul”semnata si stampilata;Pentru pers. juridice 
straine se accepta in cazul in care publicarea acestor bilanturi nu 
este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul, 
prezentarea oricaror alte documente edificatoare prin care 
ofertantul isi poate dovedi capacitatea economico-financiara (in 
original, copie legalizata sau in copie lizibila cu 
mentiunea"conform cu originalul")

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea 
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

III.2.2) Capacitatea economica si financiara

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Declaratie privind lista principalelor livrari de produse efectuate în ultimii 3 
ani,continând valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia 
din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.

Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor 
certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate 
ori de catre clientul beneficiar. În cazul în care beneficiarul este 
un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu 
are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea 
acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-
o declaratie a operatorului economic Formular 12E si anexa.

Cerinta minima:furnizarea in ultimii 3 ani a cel putin 10 produse similare 
celor descrise de caietul de sarcini.

Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor 
certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate 
ori de catre clientul beneficiar. În cazul în care beneficiarul este 
un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu 
are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea 
acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-
o declaratie a operatorului economic Formular 12E si anexa.

Informatii privind asocierea - daca este cazul. Formularul G si documentele de calificare solicitate la punctele 
III.2.1. a) si III.2.1.b) din documentatia de atribuire. Acestea vor fi 
prezentate in conformitate cu prevederile Anexei 2 din Ordinul 
ANRMAP nr. 509/2011. Nota: In cazul in care oferta comuna 
este declarata castigatoare, inainte de semnarea contractului 
asocierea va fi legalizata in conformitate cu prevederile 
articolului 44 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile 
ulterioare.

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea 
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) PROCEDURA

IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare

IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
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IV.1.1.b) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2.1) Criterii de atribuire

Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic in ceea ce priveste:

- criteriile mentionate in continuare

4 costuri cu poluantii 10.00% 10.00

Descriere: costuri cu poluantii( calculate cf. anexa 4 la caiet de sarcini

Descriere: consum combustibil(l/100km)

Algoritm de calcul: consum cel mai scazut - punctaj maxim, pentru alte consumuri: consum cel mai scazut x punctaj 
maxim/consum ofertat

Descriere: . Valoarea raportului masa utila/masa maxima admisa

Algoritm de calcul: cea mai mare valoare a raportului masa utila/masa maxim admisa -7 puncte, pentru alt raport, astfel: alta 
valoare a raportului masa utila/masa maxim admisa x punctaj maxim/ cea mai mare valoare a raportului masa utila/masa 
maxim admisa

Algoritm de calcul: costuri cele mai reduse - punctaj maxim, alte costuri: cost cel mai redus x punctaj maxim/costrui ofertate

5 raport masa utila/masa 
maxima admisa

7.00% 7.00

Algoritm de calcul: pentru pretul cel mai mic oferit se acorda 65 puncte,

- pentru alte preturi oferite, punctajul se acorda conform relatiei: 

         (pretul minim oferit/pretul oferit)X65

Descriere: Componenta financiara

1 Pretul ofertei 65.00% 65.00

2 perioada de garantie 8.00% 8.00

3 consum combustibil 10.00% 10.00

Algoritm de calcul: conform anexa la caietul de sarcini, cap. GARANTII:"Ofertantul va lua in calcul un parcurs mediu anual 
de 60 000 km/autobuz." Rezulta ca oferta in ani si in km parcursi trebuie sa fie in concordanta ( nr. de km garantati = nr de 
ani garantati x60 000km).

 garantia minima 3 ani/180.000 km - orice oferta sub aceasta valoare este neconforma; garantia maxima admisa este de 8 
ani sau 480.000 km, orice oferta peste acest prag nu va fi punctata suplimentar Mod de calcul: garantie cea mai mare - 8 
puncte, orice alta garantie= garantia oferita x punctaj maxim/garantie maxima ofertata

Descriere: perioada de garantie

Criterii Pondere Punctaj maxim

) Intra in licitatie electronica / reofertare (( ) Direct proportional  ( ) Invers proportional

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica

Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Da

Numarul anuntului in JO:2014/S047-078161 din 07.03.2014

Anunt de intentie

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare

Romana

Moneda in care se exprima oferta de pret: RON

IV.3.7)  Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de 
primire a ofertelor)

Punctaj maxim: 35.00

Ponderea componentei tehnice: 35.00%

Online
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3 luni

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI

IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Elementele propunerii tehnice se vor prezenta detaliat si complet în corelatie cu cerintele din Caietul de sarcini. La data limita de depunere a 
ofertelor ofertantii vor prezenta ofertele de produse, respectiv formularul cu detalii producator. Se va face dovada posibilitatii oferirii service-
ului si a garantiei pe perioada solicitata in caietul de sarcini si declarata prin propunerea tehnica..Însusirea modelului de acord-cadru si 
contract prin semnare si parafare cu/fara obiectiuni. Ofertantii au obligatia de a indica în cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acesteia au 
tinut cont de obligatiile referitoare la  protectia mediului conform: O.G. nr.195/2005 privind protectia mediului modificata si completata. Site-
uri Internet guvernamentale de unde se pot obtine informatii privind: Legislatia fiscala: www.mfinante.ro Legislatia in domeniul protectiei 
mediului: www.gnm.ro . Orice denumire, marca, provenienta, etc. din caietul de sarcini este insotita de sintagma ''sau echivalent''

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare

Propunerea financiara va fi exprimata ferm în lei fara TVA pentru produsele(atat pret unitar cat si pretul aferent a cantitatii maxime de 40 
autobuze) care urmeaza a fi achizitionate sub sanctiunea respingerii ofertei. Ofertantul trebuie sa prezinte formularul de oferta (Fomularul 
10B) , inclusiv anexa care reprezinta elementul principal al propunerii financiare. Nu se accepta facilitati. Cursul euro la care se face 
conversia lei/euro este cel publicat de BNR in data de 28.10.2013

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei

Ofertantii vor transmite oferta cu toate documentele aferente acesteia în format electronic, prin intermediul SEAP, în conformitate cu 
Hotarârea nr. 1660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 
achizitie publica prin mijloace electronice din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie 
publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. Garantia de participare la procedura va fi 
depusa la Registratura institutiei, in original, pana la data si ora limita de depunere a ofertei, str. Motilor nr.7, Cluj-Napoca. Pretul intregii 
lucrari este obligatoriu sa fie completat in campul special atribuit pe SEAP, in caz contrar autoritatea contractanta fiind in imposibilitate de a 
evalua oferta ! De asemenea, pretul este obligatoriu de a fi transmis in SEAP conform formularului si anexelor la formularul de oferta din 
documentatia de atribuire, separat, pentru a se verifica valori unitare si concordanta cu toate cerintele doumentatiei de atribuire. Se vor 
respecta toate indicatiile privind completarea pe SEAP a documentelor de calificare, ofertei tehnice si financiare astfel cum sunt prevazute in 
HG 1660/2006 modificata. Ofertantul are obligatia de a numerota, semna si stampila fiecare pagina a ofertei. Documentele/ ofertele vor fi 
semnate cu semnatura electronica. Oferta va contine în mod obligatoriu un opis al documentelor care se depun.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu

Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.3) ALTE INFORMATII
Gar.de part.se restit:ofertantului câstig:în cel mult 3 zile lucr.de la data constit.gar.de buna executie;ofertantilor necâstig.:dupa semnarea 
ctrct.de achiz.pub.cu ofertantul castig.dar nu mai târziu de 3 zile lucr.de la data exp.per.de valab.a of.sau in cond.art.8 din HG 925/2006 modif.
	Va castiga oferta cu cel mai ridicat punctaj stabilit conform criteriului de atribuire. Daca se constata ca ofertele clasate pe primul loc au 
punctaje egale, autorit. contract. va solicita reofertarea factorului de evaluare ''pret'' prin intermediul SEAP(se vor solicita clarificari in SEAP, iar 
ofertantii vor putea incarca noi documente ce contin noile preturi ofertate). Va fi desemnata castigatoare oferta noua cu cea mai scazuta 
valoare exprimata in lei fara TVA si respectiv cu noul punctaj cel mai ridicat.

VI.4) CAI DE ATAC

VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: 
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

In termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta a actului ce se doreste a fi contestat

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Primaria municipiului Cluj-Napoca

Adresa postala: str. Motilor nr. 1-3, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400001, Romania, Tel. +40 264596030, Email: 
achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro, Fax: +40 264431575, Adresa internet (URL): www.primariaclujnapoca.ro

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI 
COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Nu

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):

Tipul de finantare: Fonduri bugetare


