România
Județul Ilfov
Consiliul Județean
__________________________________________________________________
Direcția Investiții
Serviciul Achiziții Publice

ANUNŢ - ACHIZIŢIE DIRECTĂ
În atenţia operatorilor economici interesaţi:

1. Autoritatea contractantă: Consiliul Județean Ilfov cu sediul în strada Ernest Juvara nr. 3-5 sector 6
București CP: 060104
2. Achiziționare de: Servicii de neutralizare a animalelor moarte provenite din gospodăriile
crescătorilor individuali de animale de pe teritoriul județului Ilfov
3. Descriere contract: Achiziția de servicii de neutralizare a animalelor moarte provenite din gospodăriile
crescătorilor individuali de animale de pe teritoriul județului Ilfov.
4. Condiții contract: Durata contractului este până la 31.12.2020.
5. Codul de clasificare CPV: 90524300-9 Servicii de înlăturare a deșeurilor biologice
6. Valoarea estimativă fără T.V.A.: 18.151,20 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 Hotărârea de Guvern nr. 395/2016 – Județul Ilfov - Consiliul
Județean, în calitate de autoritate contractantă, achiziționează servicii prin „achiziție directă” prin
intermediul site-ului propriu și site-ul https://www.e-licitatie.ro/pub, secțiunea Publicitate Anunțuri.
8. Documentație ataşată: Caietul de sarcini, proiect de contract, declarație privind evitarea conflictului
de interese.
9. Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut
10. Data și ora limită de depunere a ofertelor: 02.10.2020, ora 12:00
11. Adresa la care se transmit ofertele:
Ofertele se vor prezenta la Registratura Generală a Consiliului Județean Ilfov, str. Ernest Juvara nr. 3 5, sect. 6, București sau la adresa de email serv_investitii@cjilfov.ro până la data și ora limită de
depunere a ofertelor.
Propunerea financiară (valoarea ofertei) se va posta și în catalogul electronic SEAP, cu referința
numărului de anunț publicitar postat în SEAP.
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12. Obiective pe care trebuie să le conţină oferta:
- declarația privind evitarea conflictului de interese;
- proiectul de contract completat cu datele de identificare ale ofertantului;
- propunerea tehnică care să demonstreze corelația cu cerințele caietului de sarcini;
- propunerea financiară (va fi postată și în cadrul catalogului electronic SEAP); defalcat conform
cerințelor prevăzute în Cap. VI din caietul de sarcini prezentat în cadrul documentației atașate, exprimat
în lei fără TVA și va cuprinde toate și orice fel de costuri implicate.
- certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, cu maxim 30 de zile înainte de data
limită de depunere a ofertelor.
Propunerile financiare care depășesc valoarea totală estimată, nu conțin preț ferm total conform
documentației anexate, exprimat în lei fără TVA, conțin actualizări sau acordare de avans, nu vor fi
acceptate.
Pentru clarificări sau solicitări de informații suplimentare, ne puteți contacta la adresa de 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, meniul Achiziții publice, sub-meniul Achiziții directe 2020.

Pagina 2 din 2

3-5 Ernest Juvara
Sector 6, 060104 București
România

: +40 21 212 56 93
+4074CJILFOV

http://www.cjilfov.ro

: +40 21 212 56 99

Consiliul Judetean Ilfov

cjilfov@cjilfov.ro

