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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

BIBLIOTECA

Activitate (Activitati)

- Recreere, cultura si religie

BIBLIOTECA JUDETEANA"OCTAVIAN GOGA"

Adresa postala: Calea Dorobantilor nr.104, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400691, Romania, Punct(e) de contact: Letitia Popa, Tel. +40 
264430323, Email: popaletitia_leti@yahoo.com, Fax: +40 264595428, Adresa internet (URL): www.bjc.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: 3

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Tip anunt: Anunt de participare simplificat

Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016

Nu a existat o consultare de piata prealabila.
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II.1) DESCRIERE

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

CONTRACT DE FURNIZARE GAZE NATURALE

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: Cluj-Napoca, cALEA Dorobantilor nr. 104

Observatorului nr. 1

Kogalinceanu nr. 7

Izlazului nr. 18

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

Furnizarea de gaze naturale la locurile de consum aflat în administrarea BIBLIOTECII JUDETENE „OCTAVIAN GOGA” CLUJ, respectiv:

Calea Dorobantilor nr. 104	

Str. Observatorului nr. 1	

Str. Mihail Kogalniceanu nr. 7	

Str. Izlazului nr. 18

09123000-7 Gaze naturale (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

Furnizarea de gaze naturale la locurile de consum aflat în administrarea BIBLIOTECII JUDETENE „OCTAVIAN GOGA” CLUJ, respectiv:

Calea Dorobantilor nr. 104	Str. Observatorului nr. 1	Str. Mihail Kogalniceanu nr. 7	Str. Izlazului nr. 18	Total estimat

(MWh)	(MWh)	(MWh)	(MWh)	(MWh)

1111	118	92	84

Valoarea estimata fara TVA: 187,359.73 RON

II.2.2) Optiuni

Nu

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

II.1.3)   Anuntul implica

Un contract de achizitii publice

Codul NUTS: RO113 - Cluj

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI

II.4.1) Ajustarea pretului contractului

Da

Pretul contractului se poate modifica în conformitate cu prevederile art. 28 alin. 5 din H.G. 395/2016, ajustarea facându-se în limita 
modificarilor aduse tarifelor reglementate, accizei si/sau TVA prin actele normative incidente. Furnizorul va notifica achizitorul cu privire la 
asemenea modificari anexând obligatoriu documentele justificative necesare din care sa rezulte modul de calcul al noului pret al 
contractului.

Orice modificare de pret sau a conditiilor de derulare a contractului se face de comun accord, prin act aditional, în conditiile legii.

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

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

Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 
99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.

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

Garantia de participare se va constitui conform art. 35 din HG 395/2016, intr-un procent de maxim 1% din valoarea estimata .

Perioada de valabilitate va fi cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei, adica 90 de zile.

Se poate depune sub orice forma stipulata a art. 36 din HG 395/2016.

Garantia de participare  :  1.873 lei fara TVA

In situatia in care se va depune garantia de participare in valuta, cursul euro va fi cursul BNR din data publicarii anuntului de participare la 
procedura simplificata. 

Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 90 zile de la termenul limita de primire a ofertei 

Modul de constituire a garantiei de participare:  Garantia de participare se constituie conform prevederilor art. 36 din HG 395/2016.

 In cazul in care garantia de participare se constituie sub forma unei scrisori de garantie bancara se va utiliza ca model formularul 1.  Sunt 
acceptate si alte documente legale de decontare, care asigura incasarea garantiei pentru participare, respectiv chitanta eliberata de 
BIBLIOTECA JUDETEANA „OCTAVIAN GOGA” CLUJ”, in cazul in care valoarea garantiei de participare este mai mica de 5.000,00 lei.  
Contul BIBLIOTECA JUDETEANA „OCTAVIAN GOGA” CLUJ” in care se depune garantia pentru participare: 
RO59TREZ2165006XXX016353, deschis la Trezoreria Cluj – Cod Fiscal 4485731. 

 NOTA: Documentul de constituire a garantiei de participare scanat va fi depus obligatoriu in SEAP, semnat cu semnatura electronica 
extinsa, format: PKCS #7 Signature (.p7s sau .p7m) , pana la data limita de depunere a ofertelor.

III.1.1.b) Garantie de buna executie

Da

Cuantumul garan?iei de buna execu?ie va fi de maxim 10% din valoarea contractului fara TVA.

Garan?ia de buna execu?ie se constituie în termen de 5 zile lucratoare de la semnarea contractului de achizi?ie publica 

Modalita?i de constituire :

-	 instrument de garantare

-	virament bancar 

-	numerar (pentru valori mai mici de 5000 lei) 

-	prin re?ineri succesive din sumele datorate pentru facturi par?iale (suma ini?iala nu mai mica de 0,5 % din pre?ul contractului)

În situa?ia executarii garan?iei de buna execu?ie, par?ial sau total, contractantul are obliga?ia de a reîntregi garan?ia în cauza raportat la 
restul ramas de executat.

În cazul suplimentarii valorii contractului pe parcursul executarii acestuia, contractantul are obliga?ia de a completa garan?ia în corela?ie cu 
noua valoare.

Restituirea garantiei de buna executie a contractului: in termen de 14 zile de la data incheierii procesului verbal de receptie a produselor

si/sau de la data facturii finale, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.

In situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, contractantul are obligatia de a reintregi garantia in cauza raportat la restul

ramas de executat.

III.1.5) Legislatia aplicabila

a) Legea privind achizitiile nr 98/2016; Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de 
servicii nr 100/2016;

b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica,a contractelor sectoriale si a contractelor 
de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a 
Contestatiilor nr 101/2016;

a) Legea privind achizitiile nr 98/2016; Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de

servicii nr 100/2016;



b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica,a contractelor sectoriale si a contractelor

de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a

Contestatiilor nr 101/2016;



d) Hotarârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de

achizitie publica/acorduluicadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

c) www.anap.gov.ro
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1.	Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.60, 164, 165, 167 din Legea 
nr.98/2016. 

Modalitatea prin care poate fi demonstrate indeplinirea cerintei: SE VA COMPLETA DUAE de catre operatorii economici participanti la 
procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

2.	Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca 
operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii in vederea realizarii activitatilor care 
fac obiectul contractului.

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii – se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la 
procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE  respectiv:

A. Certificat de atestare fiscala al operatorului economic emis de Ministerul Finantelor, conform Ordinului ANAF nr. 3654/2015;

B. Certificat de cazier fiscal al operatorului economic, conform Ordonantei nr. 39/2015;

C. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general 
consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii  Certificat fiscal al operatorului economic cu privire la impozitele si taxele 
locale, conform L.227/2015 Codul fiscal. 

D. Certificat de cazier judiciar pentru administrator, conform L.290/2004 Republicata, in vederea respectarii prevederilor art 164 alin 2 din L 
98/2016;  

E. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. 
(2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice 

3.	Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 58, 59, 60 din Legea 98/2016 

Lista cu persoanele ce detin functii de decizie in autoritatea contractanta cu privire la organizarea , derularea si finalizarea procedurii de 
atribuire este urmatoarea :  

1.	Stanca Sorina, manager

2.	Popa Leti?ia, director economic

3.	Costea Calin, ?ef birou administrativ

4.	Micu Andreea Laura, bibliotecar, Birou Achizi?ii, eviden?a, prelucrare ?i Depozit legal local 

5.	Nenciulescu Henriette – Carmen, bibliotecar, Compartiment Filiala Zorilor

6.	Saracu? Monica Delia, ?ef serviciu, Serviciu Achizi?ii, prelucrare, baze de date ?i dezvoltare IT

7.	Tudor Ema, bibliotecar 

8.	Erdei Crina, economist

Aceste documente specificate in DUAE, trebuie prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, numai de catre ofertantul clasat pe 
locul I.

Toti operatorii economici (lider, asociat, tert sustinator) participanti la procedura vor completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE 
creat de autoritatea contractanta si atasat procedurii. 

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in sistuatiile prevazute la art. 59,60, din Legea 98/2016. ACEASTA 
DECLARATIE SE VA PREZENTA ODATA CU DUAE de catre toti operatorii economici.

In cazul in care anumite documente sunt valabile doar in original, operatorul economic castigator, are obligatia de a depune inainte de 
semnarea contractului aceste documente in forma originala sau legalizata.

Persoane juridice/fizice straine 

Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta. 

Posibilitatea prezentarii de catre persoanele juridice straine, la data solicitarii autoritatii contractante, de documente echivalente, emise in 
conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta (art 68 din Legea 98/2016 si respectarea principiului recunoasterii reciproce), de a 
raporta valabilitatea la momentul depunerii acestora.

Toate documentele vor fi însotite de traducerea autorizata în limba româna.

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

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

Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca

operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii in vederea realizarii activitatilor care

fac obiectul contractului.



Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii – se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la

procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.



Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE sunt: Certificat constatator eliberat

de Oficiul National al Registrului Comertului. Informatiile cuprinse în certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii.

Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator (pentru partea din contract pe care o realizeaza

fiecare operator economic, în cazul unei asocieri).



Persoanele juridice/fizice straine au posibilitatea prezentarii, la data solicitarii autoritatii contractante, de documente echivalente, emise in

conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta (art 68 din Legea 98/2016 si respectarea principiului recunoasterii reciproce) si de a

raporta valabilitatea la momentul depunerii acestora.Toate documentele vor fi însotite de traducerea autorizata în limba româna.

Documentele emise in alta limba vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana. In cazul in care anumite documente sunt valabile

doar in original, operatorul economic castigator, are obligatia de a depune inainte de semnarea contractului aceste documente in forma

originala sau legalizata.



Cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui

DUAE distinct.

III.2.2) Capacitatea economica si financiara

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

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
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SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) PROCEDURA

IV.1.1.b) Tipul procedurii

Cerere de oferta / Procedura simplificata - Intr-o singura etapa

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

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

NR 3076/01.08.2017

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)

90 zile

Online

IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare

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

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI

IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Propunerea tehnica va respecta in totalitate cerintele prevazute in Caietul de sarcini si in documentatia de atribuire cu privire la prezentarea 
acesteia, precum si eventualele clarificari si completari care au avut loc pana la data de depunere a ofertelor. Propunerea tehnica trebuie sa 
cuprinda detaliat si complet toate informatiile necesare pentru evaluarea ofertelor in corelatie cu cerintele cuprinse in Caietul de sarcini. 

Neprezentarea ofertei tehnice are ca efect respingerea ofertei.

Produsele trebuie sa corespunda in totalitate, sa indeplineasca minim cerintele din caietul de sarcini. Propunerile tehnice care nu prezinta 
informatiile tehnice corespunzatoare cerintelor cuprinse în Caietul de sarcini din prezenta documentatie vor fi declarate neconforme.

Dupa finalizarea procedurii, ofertantul declarat castigator are obligatia de a transmite oferta tehnica in original, insotita de centralizatoarele 
mentionate in caietul de sarcini.

OFERTELE PARTIALE VOR FI DESCALIFICATE.

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare

Lipsa formularului de oferta reprezinta lipsa propunerii financiare,  respectiv lipsa actului juridic de angajare în contract, ceea ce atrage 
încadrarea ofertei în categoria ofertelor inacceptabile.

Propunerea financiara va fi elaborata astfel încât aceasta sa furnizeze toate informatiile cu privire la pret. Propunerea financiara nu poate fi 
mai mare decât bugetul indicativ, altfel oferta nu va fi luata în considerare.

Neprezentarea ofertei financiare are ca efect respingerea ofertei.

Pretul va fi ferm in lei/unitatea de masura pe toata durata de valabilitate a contractului. Ofertantul trebuie sa prezinte formularul de oferta si 
anexele acestuia, respectiv centralizatoarele mentionate in caietul de sarcini. Acestea se vor depune on-line pana la data limita de depunere 
a oferte, semnate cu semnatura electronica extinsai. Pretul va fi cel la destinatia finala si va cuprinde toate cheltuielile

Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate solicitata de catre autoritatea 
contractanta, respectiv 90 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel încât aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la pret, precum si la alte 
conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publica. 

Pretul din propunerea financiara va fi exprimat în lei. 

Incadrarea în art. 136 din Hotararea Nr. 395/2016 (pret aparent neobisnuit de scazut) se va realiza prin compararea propunerilor/ofertelor 
financiare facute . 

Dupa finalizarea procedurii, ofertantul declarat castigator are obligatia de a transmite oferta financiara in original, insotita de centralizatoarele 
mentionate in caietul de sarcini.

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei
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Pentru a putea participa la procedura de atribuire desfa?urata integral prin mijloace electronice operatorii economici au obliga?ia sa se

înregistreze în Sistemul Electronic al Achizi?iilor Publice (SEAP), conform Legii nr.98/2016.



AC accepta numai ofertele depuse online în SEAP. Adresa la care se depune oferta este www.e-licitatie.ro.



DUAE completat cu informa?iile aferente operatorului economic participant la procedura de atribuire, garantia de participare, propunerea

tehnica ?i propunerea financiara vor fi transmise în format electronic / prin mijloace electronice.



Documentele precizate mai sus, respectiv fi?ierele care vor fi încarcate în SEAP de catre ofertant, vor fi semnate cu semnatura electronica

extinsa a reprezentantului legal/împuternicit al operatorului economic în func?ie de calitatea acestuia – asociat/ter?/subcontractant.



 Formularul de contract se va depune înso?it de eventuale propuneri de modificare a clauzelor contractuale specifice, propuneri care se vor

accepta numai în masura în care acestea nu vor fi în mod evident, dezavantajoase pentru autoritatea contractanta.



! Pre?ul se cripteaza, iar documentele ce con?in elemente de pre? se semnaleaza corespunzator.



Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad in sarcina operatorului economic. Toate documentele care fac parte din oferta

candidatilor vor purta in mod obligatoriu semnatura electronica extinsa conform art. 60 alin. 4 din HG 395/2016.



Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar DUAE.



OBS. Lipsa DUAE duce la descalificarea ofertantului. Ofertantul are obligatia de a prezenta/completa, certificatele/documentele edificatoare

care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens,

respectand termenul prevazut de aceasta. Neprezentarea propunerii tehnice si/sau financiare are ca efect respingerea ofertei.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu

Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.3) ALTE INFORMATII
Ofertantul îsi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate în vederea participarii la 
procedura. Analizarea doc. prezentate de ofertanti nu angajeaza din partea comisiei eval. nici o raspundere sau oblig.fata de acceptarea 
acestora ca fiind autentice sau legale si nu înlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.Op.ec.vor indicain cadrul ofertei-la 
elab.acesteia au tinut cont de oblig. Ref.la conditiile de munca si protectia muncii si a mediului, cf art.51, alin.(2)L98/2016.Inf.detaliate privind 
reglem. în vigoare la nivel national ce se refera la cond.munca, securitate si sanatate în munca se pot obtine 
www.Inspectum.ro/Legislatie/legislatie.html, iar ptr. protectia mediului www.mmediu.ro/Legislatie/legislatie.html. Pentru vizualizarea 
documentatiei de atribuire încarcate în SEAP, este necesar ca operatorii economici sa detina/instaleze pe statia de lucru, aplicatia care 
permite verificarea semnaturii electronice si vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnatura 
electronica);Pentru transm.solicitarilor de clarificari privind docum. de atribuire, op.ec.se vor înregistra în SEAP cf.art.5 alin.(1) din 
H.G.nr.395/2016 si vor transmite solic.avand în vedere termenele de raspuns ale autorita?ii contractante cf. art.160-161 Legea nr.98/2016.Sub 
sanctiunea respingerii contestatiei ca inadmisibila, înainte de a se adresa Consiliului sau Instan?ei de judecata competente, persoana care se 
considera vatamata are OBLIGATIA sa notifice autoritatea contractanta cu privire la solicitarea de remediere în tot sau în parte a pretinsei 
încalcari.Precizari privind termenul pentru procedurile de contestare: art. 8 din Legea nr. 101/2016 .Persoana care se considera vatamata de 
raspunsul primit la notificarea prealabila sau care nu a primit niciun raspuns în termen de 3 zile, calculat începând cu ziua urmatoare primirii 
notificarii prealabile, precum si oricare persoana care se considera vatamata de masurile de remediere adoptate de autoritatea contractanta 
poate sesiza CNSC/Instanta în vederea anularii actului autoritatii contractante, obligarii acesteia la emiterea unui act sau la adoptarea de 
masuri de remediere, precumsi pentru recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim, în termen de:a)5 zile, în cazul în care valoarea 
estimata a procedurii de achizitie publica, achizi?ie sectoriala sau de concesiune este mai mica decât pragurile valorice în raport cu care este  
obligatorie transmiterea spre publicare catre JOUE a anunturilor de participare.Link-ul potrivit caruia operatorii economici vor încarca DUAE – 
Documentul Unic de Achizitie European, poate fi accesat la adresa: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter.Pre?ul se cripteaza, 
iar documentele ce con?in elemente de pre? se semnaleaza corespunzator. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad in sarcina 
operatorului economic. Toate documentele care fac parte din oferta candidatilor vor purta in mod obligatoriu semnatura electronica extinsa 
conform art. 60 alin. 4 din HG 395/2016,avand format: PKCS #7 Signature (.p7s sau .p7m)

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

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

BIBLIOTECA JUDETEANA „OCTAVIAN GOGA” CLUJ – Consilier juridic

Adresa postala: Calea Dorobantilor nr. 104, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400609,, Romania, Tel. +40 264430323, Email: bjc@bjc.ro, Adresa 
internet (URL): www.bjc.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



Fisa de date
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