
 

 
 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 
 

Titlu proiect: ”Servicii integrate inteligente pentru reducerea numărului de persoane marginalizate din comuna Valea Ierii, județ Cluj”  
cod SMIS 2014+: 115269 

Comuna Valea Ierii, județ Cluj (Beneficiar) 
Adresa: România, comuna Valea Ierii nr. 50, județ Cluj, cod 625200 

Tel. / Fax: 0374961930 / 0374091297                 E-mail: primaria_valea_ierii@yahoo.com 

 

 

ANUNȚ – ACHIZIȚIE 

 

„ Servicii tabara de zi cu patru excursii integrate ” 

Nr.9/02.06.2022 

 

Fundatia Millenium Cluj-Napoca, Str. Plaiuri, nr.22, România,   în calitate de Partener 

achizitioneaza, Servicii tabara de zi cu patru excursii integrate. 

 

Modalitatea de atribuire: achiziţie directă 

 

Sursa de finanţare: bugetul proiectului „Servicii integrate inteligente pentru reducerea 

numarului de persoane marginalizate din comuna Valea Ierii, judet Cluj” , Cod proiect 

115269 

Detalii anunţ: 

Tip anunţ: Achizitie directă 

Tip contract: furnizare 

 

Denumirea achiziţiei: externalizare servicii: Servicii tabara de zi cu patru 

excursii integrate 

 

Conditii de participare: Ofertele de preţ se vor transmite pe e-mail la adresa: 
 

ralucaantonie@gmail.com sau se depun la sediul Fundatiei Millenium 

 

Criteriul atribuie: prețul cel mai scăzut 

 

Valoarea estimată: 129300,29 lei fără TVA 

 

Termen limită primire oferte: 09.06.2022 ora 12.00 
 

Informații suplimentare: Ofertele care nu indeplinesc cerintele solicitate ,nu au fost 

transmise pe e-mail (ralucaantonie@gmail.com ) sau nu au fost depuse la sediu vor fi 

respinse. 
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Eventualele solicitari de clarificare vor fi transmise pe e-mail: 
 

ralucaantonie@gmail.com până in data de 08.06.2022 (inclusiv). 

 

Modul de prezentare a ofertei 

 

Oferta se va transmite pe e-mail la adresa: ralucaantonie@gmail.com sau la sediul 

Fundatiei și va cuprinde: aspectele tehnice si financiare minime precizate in cererea de 

oferta si in caietul de sarcini. Cererea de oferta, insotita de caietul de sarcini si de anunt 

vor fi inmanate potentialilor ofertanti. 

Oferta trebuie sa reflecte asumarea de catre ofertant a tuturor cerintelor / obligatiilor 
cuprinse in caietul de sarcini . 

- Oferta de preţ se va transmite pe e-mail la adresa: ralucaantonie@gmail.com sau la 

sediul asociatiei  

- Oferta are caracter ferm si obligatoriu, din punctul de vedere al continutului pe toata 

perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 60 zile, trebuie sa fie semnata, pe propria 

raspundere, de catre ofertant sau de catre o persoana împuternicita legal de catre acesta.  

Pretul se va exprima în lei, si nu poate fi modificat pe perioada de valabilitate a acestuia. 
 

Preturile vor include toate cheltuielile, taxele, impozitele si contributiile legale de orice 

natura în legatura cu obiectul contractului. 

 

Aprobat, Reprezentant legal,  

Presedinte 

Raluca Antonie 
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