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ANUNŢ - ACHIZIŢIE DIRECTĂ 

Servicii de organizare a dezbaterii publice a „Strategiei de Dezvoltare a Județului Ilfov  

pentru perioada 2020-2030” 

 

 

În atenţia operatorilor economici interesaţi: 

1. Autoritatea contractantă: Județul Ilfov-Consiliul Județean, cu sediul în strada Ernest Juvara nr. 3 - 5, Sector 6, 

București, CP: 060104; 

 

2. Obiectivul: Servicii de organizare a dezbaterii publice a „Strategiei de Dezvoltare a Județului Ilfov 

pentru perioada 2020-2030” 

 

3. Condiții contract: Contractul poate fi modificat în conformitate cu art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind 

achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. Prestarea serviciilor va începe o dată cu emiterea 

Ordinului de începere a serviciilor şi se va realiza până la recepţia cantitativă şi calitativă, care se va face la sediul 

Autorității Contractante (după verificarea livrabilelor pentru conceptul grafic se va încheia un proces verbal de 

recepţie conform cerinţelor din contract şi se va ȋntocmi un raport de activitate aferent evenimentului). 

Conform caietului de sarcini, durata contractului este de la data ordinului de ȋncepere a prestării serviciilor și se 

întinde pe o periadă de 3 luni. 

 

Descriere contract:  

Serviciile pe care Prestatorul le va presta și realiza în cadrul organizării evenimentului privind dezbaterea publică 

a Strategiei de Dezvoltare a Județului Ilfov vor include, dar nu se vor limita la acestea: activități de organizare 

logistică a evenimentului, atȃt ȋnainte de desfăşurarea acestuia, cȃt şi după ȋncheierea acestuia. 

Desfășurarea serviciilor vor avea la bază legislația și toate reglementările tehnice în vigoare. 

 

4. Codul de clasificare CPV:  79952000-2 - Servicii pentru evenimente (Rev.2). 

 

5. Valoarea estimată fără T.V.A.:  54.000,00 lei.   

   

6. Mod de achiziție: în temeiul prevederilor Cap. I, Secţiunea 4, art. 7, alin. (5)  din Legea nr. 98/2016, privind 

achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 43 alin. (1) și (2) 

din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 - Județul Ilfov - Consiliul Județean, în calitate de autoritate contractantă, 

achiziționează servicii prin „achiziție directă” prin intermediul site-ului propriu și noului site SEAP, respectiv  

http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub, secțiunea Publicitate anunțuri. 

 

7. Documentație ataşată: Caiet de sarcini, Proiect contract, Declarație privind evitarea conflictului de interese. 

 

8. Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut; 

 

9. Data și ora limită de depunere a ofertelor: 09.03.2020, ora 12:00 - în SEAP și la sediul autorității 

contractante. 

 

10. Adresa la care se transmit ofertele: 

- Propunerile financiare (valoarea ofertei) se vor posta în catalogul electronic SEAP, cu referința numărului 

de anunț publicitar postat în SEAP și vor fi accesate de autoritatea contractantă ulterior evaluării 

propunerilor ofertelor. 

R O M Â N I A 

Județul Ilfov 

  Consiliul Județean 
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- Ofertele conținând propunerea tehnică întocmită în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, 

propunerea financiară, declarația privind evitarea conflictului de interese, proiectul de contract completat 

cu datele de identificare ale ofertantului, certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, 

se vor prezenta la Registratura Generală a Consiliului Județean Ilfov, strada Ernest Juvara nr. 3 - 5, Sector 

6, București, până la data și ora limită de depunere a ofertelor. 

 

11. Obiective pe care trebuie să le conţină oferta: 
- oferta financiară se va prezenta în lei, postată în cadrul catalogului electronic SEAP; 

- propunerea tehnică întocmită în conformitate cu prevederile caietului de sarcini; 

- declarația privind evitarea conflictului de interese; 

- certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; 

- proiectul de contract completat cu datele de identificare ale operatorului economic.   

 

Pentru clarificări sau solicitări de informații suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la adresa de mai sus 

sau telefonic la numărul: 021/212.75.34, int. 309. Adresa e-mail: serv_investitii@cjilfov.ro. 

Răspunsurile la solicitările de clarificări primite de la potențialii ofertanți cu privire la documentația 

achiziției vor fi postate pe site-ul instituției, la adresa www.cjilfov.ro, meniul Achizitii publice, sub-meniul 

Achizitii directe 2020. 
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