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Nr. 030802/08.03.2022 

INVITAȚIE LA PARTICIPARE 

 

 În vederea atribuirii contractului de achizitie de servicii, având ca obiect: Achizitionare servicii 

de SSM si PSI, în cadrul proiectului “Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare”, Contract de 

finanțare nr. C19403060011661375852/06.01.2022, autoritatea contractantă, Asociația GAL Napoca 

Porolissum, lansează prezenta solicitare de oferte de preț. În cazul în care sunteți interesați de 

contractual mai sus menționat, așteptăm oferta Dumneavoastră.  

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ:  Asociația GAL Napoca Porolissum 

ADRESA: 

sediu GAL: loc. Gilau, str. A, bl. I1, ap. 1, parter, jud. Cluj 

Tel/Fax: 0728146123 

E-mail: contact@napocaporolissum.ro 

Persoana de contact: Pascoiu Adina Mihaela 

Denumire contract: Achizitie servicii de SSM si PSI 

Coduri CPV:     79417000-0 – Servicii de consultanță în domeniul securității în muncă 

  71317100-4 – Servicii de consultanță în protecția contra incendiilor și a 

exploziilor și în controlul incendiilor și al exploziilor 

Tip anunt: Achizitie directa 

Tip contract: SERVICII 

Valoare estimată, fără TVA: 1.500,00 lei 

Descriere contract: Achizitionare servicii de SSM si PSI 

Condiții referitoare la contract: Conform condițiilor contractuale asumate de ofertant 

Condiții participare:  

- Prețul se ofertează pentru: servicii de SSM si PSI pentru proiectul cu titlul „ Sprijin pentru cheltuieli 

de functionare si animare” sub – masura 19.4  

- Oferta prezentata de ofertant va respecta în totalitate cerințele prevăzute în descrierea de mai sus a 

contractului. 

Documentele care însoțesc oferta: 

- Certificat constatator emis de ONRC din care sa reiasa că operatorul economic este legal constituit, 

că nu se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii precum şi faptul că are capacitatea 

profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului. 

Criterii adjudecare: pretul cel mai scazut (conform art.187, alin.3, lit. a) din Legea 98/2016). 

Pretul ofertei este ferm în lei și nu se actualizează. 

Oferta va fi transmisă în format electronic la adresa de email: contact@napocaporolissum.ro 

sau în format printat la adresa As. GAL Napoca Porolissum din localitatea Gilau, str A, bl. I1, ap. 1, 

parter, jud. Cluj. 
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Data limită de depunere: Ofertanții care doresc sa depună oferte, vor transmite oferta lor 

pana la data de 15.03.2022, ora 12.00. 

Informatii suplimentare privind documentatia de atribuire se pot solicita prin e-mail: 

contact@napocaporolissum.ro sau prin telefon: 0728146123, pana la data limita de depunere a ofertelor. 

 

 

ASOCIAȚIA GAL NAPOCA POROLISSUM 

Președinte 

Pășcoiu Adina Mihaela 
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