România
Județul Ilfov
Consiliul Județean
____________________________________________________________________
Direcția Investiții
Serviciul Achiziții Publice
ANUNŢ - ACHIZIŢIE DIRECTĂ
În atenția operatorilor economici interesați:
1. Autoritatea contractantă: Consiliul Județean Ilfov, cu sediul în strada Ernest Juvara, nr. 3-5,
sector 6, București, CP: 060104
2. Obiectivul: achiziția de ”Lucrări suplimentare în vederea obținerii autorizației de securitate la
incendiu pentru Centrul de Asistență Medico-Socială pentru Bolnavi Cronici Domnești, Ilfov”
3. Descriere contract:
Achiziția de “Lucrări suplimentare în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru
Centrul de Asistență Medico-Socială pentru Bolnavi Cronici Domnești, Ilfov”
Lucrările suplimentare se vor executa la anumite elemente de arhitectură, instalații electrice și
sanitare, inclusiv completarea instalației de detecție și semnalizare a incendiilor și a instalației de
iluminat de siguranță.
4. Condiții contract Contractul poate fi modificat în conformitate cu art. 221 din Legea nr. 98/2016
privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
Durata contractului este de 12 luni, de la data semnării acestuia de ambele părți.
5. Codul de clasificare
CPV 45200000-9 Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice
6. Valoarea estimativă fără T.V.A.: 148.947,84 lei
7. Mod de achiziție: în temeiul prevederilor Cap. I, Secţiunea 4, art. 7, alin. (5) din Legea 98/2016,
coroborat cu prevederile art.43 alin.(3) din H.G. 395/2016 - Județul Ilfov - Consiliul Județean, în
calitate de autoritate contractantă, achiziționează servicii prin „achiziție directă” prin intermediul siteului propriu si site-ul www.sicap-prod.e-licitatie, secțiunea Anunțuri publicitare.
8. Documentație atașată: Caiet de sarcini, declarația privind evitarea conflictului de interese, Liste
de cantități, Planșe, proiect de contract.
9.

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut
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10. Data și ora limită de depunere a ofertelor: 02.06.2020 ora 16:00.
11. Adresa la care se transmit ofertele:
Ofertele conținând Propunerile tehnice și propunerile financiare se vor prezenta la Registratura
Generală a Consiliului Județean Ilfov, strada Ernest Juvara, nr. 3-5, sector 6, București, CP:
060104.
12. Obiective pe care trebuie să le conțină oferta:
- propunerea financiară prezentată în lei, valoarea totală va fi postată și 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 ofertantului.
Pentru clarificări sau solicitări de informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la adresa
de mai sus, telefonic la numărul: 021/212.75.34 sau pe e-mail: serv_investitii@cjilfov.ro.
Persoane de contact: Constantin CĂLINOIU - Director Executiv - Direcția Investiții - tel.
021.212.75.34.
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