
 

 

 

Nr.43 /03.02.2014 

                                                                                          Am luat la cunostinta azi..................... 

                                                                                          Semnatura si stampila.......................... 

 

INVITATIE LA OFERTARE 

 

 

Autoritate Contractantă : ASOCIAŢIA GAL SOMEŞ TRANSILVAN 

ADRESA: BONŢIDA, Str.Mihai Eminescu, nr.446. com.Bonţida, jud.Cluj  

 

Titlu proiect :”FUNCȚIONAREA GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ, DOBÂNDIRE DE 

COMPETENȚE ȘI ANIMAREA TERITORIULUI”, proiect finanțat prin Fondul European 

pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală, Axa 4 LEADER din PNDR 2007-2013, sub-Măsura 

431.2, conform Contract  de finanţare: C4312011061370505, încheiat la data de 30.01.2012 

între   A.P.D.R.P.si    Asociaţia GAL Someș Transilvan                

                                       

Denumire invitație : Achiziție directă de SERVICII DE CONSULTANTA JURIDICA in 

cadrul proiectului sus mentionat. 

 

COD CPV 79111000-5 - SERVICII DE CONSULTANTA JURIDICA 

 

Tip procedură : Achiziție directă 

Criteriu de atribuire :  Prețul cel mai scăzut 

Obiectul contractului :  SERVICII DE CONSULTANTA JURIDICA 

Durata de prestare a serviciilor : Contractul începe o dată cu semnarea acestuia de catre 

ambele parti si se incheie la 31.12.2014. 

 

Stare procedură : în desfășurare 

Data limită de depunere a ofertelor : 05.02.2014, ora 10,00. 

Adresa la care se transmit ofertele : ASOCIAŢIA GAL SOMEŞ TRANSILVAN 

COMUNA BONȚIDA, Loc. Bonțida, Str. Mihai Eminescu, Nr. 446, Jud. Cluj, Cod poştal: 

407105, tel 0264/262.003, fax 0264/262.003 

Data și ora deschiderii ofertelor : 05.02.2014, ora 11,00. 

 

Adresa (locul) de deschidere a ofertelor : ofertele vor fi deschise la sediul Autorității 

Contractante, ASOCIAŢIA GAL SOMEŞ TRANSILVAN, COMUNA BONȚIDA, Loc. 

Bonțida, Str. Mihai Eminescu, Nr. 446, Jud. Cluj. 

Limba de redactare a ofertei : Română 



 

 

 

Valoarea estimativa a achizitiei :10.000 lei 

 

Criterii de calificare : 

1. Certificat CIF/CUI 

2. Dovada prestare servicii pe  codul CAEN 6910-Activitati juridice 

3. CV a expertului care este nominalizat in prestarea serviciilor 

 

Oferta tehnica va cuprinde DETALIAT  serviciile prestate. 

Scopul achizitiei : 

Achiziţionarea serviciilor de consultanţă juridică – cod CPV: 79111000-5 necesare 

implementării cu succes a proiectului menţionat mai sus.   

 

PROPUNERE FINANCIARĂ 

      1. Oferta financiară (Formular 10B) . 

Valoarea supusa licitatiei : 10.000 Lei 

Pozitia in Programul anual de achizitii pentru proiect/ an 2014 : este 3/2014 

 

Conform HG 925/2006 actualizată prin Hotărâre nr. 834/2009 - privind modificarea şi 

completarea Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii din 22 iulie 2009, M. 

Of. 515/2009; 

Art.6(3) Autoritatea contractantă are dreptul de a prelungi durata contractelor de furnizare sau 

de servicii cu caracter de regularitate, încheiate în anul precedent şi a căror durată normală de 

îndeplinire expiră la data de 31 decembrie, dacă se îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele 

condiţii: 

a) în documentaţia de atribuire, elaborată cu ocazia atribuirii contractului iniţial, s-au prevăzut 

posibilitatea de suplimentare a cantităţilor de produse şi servicii deja achiziţionate, precum şi 

nivelul maxim până la care va fi posibilă o astfel de suplimentare; 



 

 

 

b) în documentaţia de atribuire, precum şi în contract este prevăzută în mod explicit o clauză 

prin care dreptul autorităţii contractante de a opta pentru suplimentarea cantităţilor de produse 

sau de servicii este condiţionat de existenţa resurselor financiare alocate cu această destinaţie; 

c) valoarea estimată a contractului iniţial s-a determinat prin luarea în considerare a variantei în 

care autoritatea contractantă optează pentru suplimentarea la nivelul maxim prevăzut a 

cantităţilor de produse sau servicii; 

d) prelungirea contractului iniţial nu poate depăşi o durată de 4 luni de la data expirării duratei 

iniţiale de îndeplinire a acestuia. 

 

 

 

RESPONSABIL LEGAL 

 

MURESAN IRINA RODICA 

 

   

   Intocmit, 

Secretar GAL, 

Rus Letitia Cristina 

  

 


