CASA JUDETEANA DE PENSII CLUJ
Nr. inreg………300./…22.01.2016
Nr inreg……………../05.02.2016
SCRISOARE DE INTENŢIE
reluare achizitie
Către,
SC …………………………….. SRL

1.CASA JUDETEANA DE PENSII CLUJ cu sediul in Cluj Napoca,str.G.Cosbuc nr.2, are
onoarea sa va invite sa participati cu oferta la reluarea Achizitiei directe de SERVICII DE
INTRETINERE SI REPARATII ECHIPAMENTE INFORMATICE (servere,calculatoare), aflate in
dotarea Casei Judetene de Pensii Cluj - Anexa 1 conform caietului de sarcini anexat.
Cod CPV – 50312000 - 5
2. Persoană de contact la sediul Casei Judetene de Pensii Cluj -insp. Iuliut Moldovan
- tel. 0264-431010/144 ; fax: 0264-450080, e-mail: iuliut.moldovan@cnpp.ro
3. Obiectul achizitiei îl constituie furnizarea de servicii de întretinere si reparare a
echipamentelor de tehnică de calcul si a retelei de calculatoare aflate în patrimoniul CJP
Cluj prin interventii la cerere
4. Cod CPV: 50312000-5 Repararea si întretinerea echipamentului informatic
5. Sursa de finanțare: Bugetul asigurarilor sociale de stat.
6. Prestarea serviciilor la sediul Casei Judetene de Pensii Cluj si Cabinetelor medicale
ale serviciului de expertizare a capacitatii de munca Cluj
7. Termenul de prestare: începând cu data de 01.02.2016 15.02.2016 până la
31.12.2016
8. Valoare estimată: 6600, fără TVA pentru perioada până la 31.12.2016
9. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scăzut.
10. Pretul: este ferm pe toată perioada de valabilitate a ofertei exprimată în lei, fără
TVA.
11. Perioada de valabilitate a ofertei: 60 zile.
12. Conditii de plată:Plata prestatiilor se va face cu OP in contul de trezorerie al
prestatorului.Termenul de plata :conform art. 6 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile
pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani
rezultând din contracte încheiate între profesioniști si între acestia si autorităti
contractante.
13. Forma angajamentului legal: contract.
14. Criterii de calificare si selectie - Cerinte referitoare la situatia personală a
operatorului economic:
 Declarație pe propria răspundere privind neîncadrarea în dispozitiile art. 180
din OUG nr. 34/2006,cu modificările si completările ulterioare (Formularul nr.1);
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 Declarație pe propria răspundere privind neîncadrarea în dispozitiile art. 181
din OUG nr. 34/2006,cu modificările și completările ulterioare (Formularul nr.2);
 Copia certificatului de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului;
15. Oferta trebuie să cuprindă:
a)) propunerea financiară – elaborată în lei, fără TVA conform centralizatorului
de preturi anexa la formularul de oferta ;
b) documentele ce insotesc oferta –din sectiunea Formulare
16. Depunerea ofertei: Oferta se va depune/transmite la sediul CJP CLUJ, Str.G.Cosbuc
nr.2, pe fax sau pe e-mail. Ofertele depuse/transmise la o altă adresă decât cea
mentionată, nu vor fi luate în considerare.
Ofertele vor fi insotie de documentele de calificare .
17. Data limită de depunere a ofertei: 29.01.2016, ora 12.00 12.02.2016 ,ora 12.00
Ofertele depuse după expirarea termenului limită nu vor fi luate în considerare.
18. Evaluarea ofertelor se va face având în vedere criteriului de atribuire, respectiv
pretul cel mai scăzut.Comunicarea rezultatului evaluarii si desemnarii ofertei castigatoare
se va comunica pe emai si site-ul CJP Cluj
Nota Derularea contractului se va face prin SEAP,astfel incat vor putea participa cu oferte
numai operatorii economici inregistrati .
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