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APROBAT 

 

ANUNŢ CONSULTARE PIAŢĂ 
 

 

1. Autoritatea contractantă: Consiliul Județean Ilfov, cu sediul în strada Emest Juvara, nr. 3-5, sector 6, București, 

e-mail: serv_investitii@cjilfov.ro, tel.:+40 021 2127534, fax: +40 021 2127534. 

2. Obiect consultare: Determinarea valorii estimate privind achiziția de servicii de: ”Asistență tehnică pentru 

elaborarea documentațiilor și organizarea procedurilor de achiziție din cadrul proiectului Sistem de 

management integrat al deșeurilor în județul Ilfov” 

3. Descriere: 

Prestatorul va oferi servicii de asistență tehnică de specialitate pentru elaborarea documentațiilor și 

organizarea/derularea procedurilor de achiziție publică specifice proiectului SMID, pentru următoarele contracte: 

1. Asistență tehnică pentru managementul proiectului, servicii de informare, comunicare și publicitate, servicii  

de realizare a documentațiilor de atribuire și suport acordat în cadrul procedurilor de achiziție pentru contractele 

de delegare a activităților serviciului de salubrizare; 

2. Asistență tehnică pentru supervizarea lucrărilor de execuție prin diriginți de șantier; 

3. Servicii de audit financiar; 

4. Contract de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului, execuție și operare pentru instalația de tratare 

mecano -biologică cu digestie anaerobă, stație de compostare și stație de sortare (CPEO); 

5. Contract de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție centru de colectare a deșeurilor cu 

aport voluntar și drum de acces la amplasamentul pe care se vor construi instalațiile de tratare a deșeurilor; 

6. Contract de furnizare echipamente pentru colectarea separată și transportul deșeurilor municipale. 

Aspecte referitoare la consultarea pieței se regăsesc în Caietul de sarcini pentru determinarea valorii estimate a 

achiziției privind serviciile de ”Asistență tehnică pentru elaborarea documentațiilor și organizarea 

procedurilor de achiziție din cadrul proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul 

Ilfov” prin derularea procesului de consultare a pieței. 

4. Aspecte supuse consultării: 

Autoritatea contractantă dorește determinarea valorii estimate pentru achiziția serviciilor de ”Asistență tehnică 

pentru elaborarea documentațiilor și organizarea procedurilor de achiziție din cadrul proiectului Sistem de 

management integrat al deșeurilor în județul Ilfov”. 

5. Modalitate desfășurare: 

Consultarea se va desfășura doar în sistem electronic, orice operator economic având posibilitatea de a transmite 

aspectele supuse consultării, respectiv valoarea estimată exprimată în lei fără T.V.A., la adresa de email: 

serv_investitii@cjilfov.ro. Informațiile cu privire la rezultatul consultării vor fi publicate pe site-ul e-licitaţie.ro și 

pe site-ul Consiliului Județean Ilfov, respectiv http://www.cjilfov.ro la secțiunea Achiziții publice. 

Data limita transmiteri propuneri: 30.10.2020 

Data limita consultare: 16.11.2020 

                   

Biroul Achiziții 

Șef Birou, 

Alexandra Tatu 
 

Întocmit 

Consilier achiziții publice, 

Maria Cristina MINCU 
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