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Anunţ – Procedură Internă conform PO-DI-SAP-BA-06 pentru obiectivul: 

Contractarea unei finanțări rambursabile interne/externe în valoare de 120.000.000,00 lei, în vederea 

asigurării finanțării obiectivului de investiții „Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene din 

Județul Ilfov - DJ 401A, km 0+000 (Vidra) - km 28+209 (Domnești)” 

 

În atenţia instituțiilor finanțatoare interesate: 

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

6, București, CP: 060104, achiziţionează servicii specifice pentru obiectivul: 

2. Obiectivul: Contractarea unei finanțări rambursabile interne/externe în valoare de 120.000.000,00 lei, în 

vederea asigurării finanțării obiectivului de investiții „Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri 

judeţene din Județul Ilfov - DJ 401A, km 0+000 (Vidra) - km 28+209 (Domnești)” 

3. Codul CPV:  66113000-5  Servicii de acordare credit (Anexa nr. 2). 

4. Valoarea estimată fără T.V.A.:  47.185.849,60 lei   

5. Mod de achiziție:  

Serviciile de creditare bancară pentru contractarea unui împrumut, ce fac obiectul prezentei achiziții, conform 

CPV-ului mai sus menționat, sunt exceptate de la Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și 

completările ulterioare.  

Județul Ilfov - Consiliul Județean, în calitate de autoritate contractantă, achiziționează servicii prin „procedura 

internă conform PO-DI-SAP-BA-06” prin intermediul site-ului propriu și noului site SEAP, respectiv: http://sicap-

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

6. Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut; 

7. Termen limită primire oferte: 11.10.2021, ora 14:00 

8. Deschidere oferte:11.10.2021, ora 14:30 

9. Termen limită solicitări clarificări: 06.10.2021, ora 16:30. 

10. Sesiunile de negociere vor avea loc în data de 12.10.2021, începând cu ora 11:00. 

11. Adresa la care se transmit ofertele: 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. 

 

Pentru a obține cererea de ofertă și restul documentației de atribuire, cei interesați pot trimite o solicitare 

scrisă la următoarele adrese de email: cjilfov@cjilfov.ro 
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