
 

 
DIRECTIA JURIDICA SI ACHIZITII  PUBLICE - COMPARTIMENTUL ACHIZITII PUBLICE 

Tel: 0372 462 643;  Fax: 0372 462 666, e-mail: achizitiipublicecjg@gmail.com; 

 

         SE APROBĂ 

                                                                              P R E Ş E D I N T E, 

                                                                            Marian MINA 

 

ANUNT CONSULTARE PIATA 

 

Consiliul Judetean Giurgiu desfăşoară un proces de consultare a pieței inițiat cu scopul definitivarii 

aspectelor tehnice si financiare in vederea demararii procedurii de achizitie a Serviciului de supraveghere 

a lucrarilor (dirigentie de santier) la obiectivul de investitii ”Reabilitarea DJ 412 A: Adunaţii Copăceni 

– Dărăşti Vlaşca – Novaci – Popeşti – Mihăileşti”, in cadrul proiectului Imbunatatirea nodurilor Giurgiu-

Byala pentru o conectare mai buna la reteaua infrastructurii  TEN-T, cod e-MS: ROBG442, acronym B-

TeN in cadrul Programului de Cooperare Transfrontaliera INTERREG V A Romania – Bulgaria, 

Prioritatea proiectului: PA1 – O regiune bine conectata, Obiectivul specific al prioritatii programului: 

Imbunatatirea planificării, dezvoltarii si coordonării sistemelor de transport transfrontalier pentru 

conexiuni mai bune la reteaua de transport TEN-T” Codul de clasificare CPV: 71520000-9-  Servicii de 

supraveghere a  

lucrarilor (Rev.2)   

1. Denumirea autorităţii contractante şi datele de contact; 

           JUDETUL GIURGIU - Adresa: B-dul. Bucuresti, nr.10, Giurgiu, cod postal 080045, Romania e-

mail: achizitiipublicecjg@gmail.com; telefon: +40 0372462643; fax: +40 03724626 66 

           Persoana de contract: Lincan Ingrid; 

           Adresa sediului principal al autoritatii contractante (URL): www.cjgiurgiu.ro 

2. Adresa de internet unde sunt publicate informaţiile cu privire la procesul de consultare a pieţei; 

            Adresa profilului cumparatorului(URL): www.e-licitatie.ro 

3. Descrierea necesităţilor obiective şi constrângerilor de natură tehnică, financiară şi/sau 

contractuală ce caracterizează nevoia autorităţii contractante în raport cu care se organizează 

respectiva consultare; 

          Judetul Giurgiu prin Consiliul Judetean Giurgiu, in calitate de administrator al drumurilor judetene, 

are obligatia de a asigura circulatia rutiera in conditii de siguranta pe drumurile publice. Astfel, au fost 

contractate lucrari de Reabilitarea DJ 412 A: Adunaţii Copăceni – Dărăşti Vlaşca – Novaci – Popeşti – 

Mihăileşti”, in cadrul proiectului Imbunatatirea nodurilor Giurgiu-Byala pentru o conectare mai buna la 

reteaua infrastructurii  TEN-T, cod e-MS: ROBG442, acronym B-TeN in cadrul Programului de 

Cooperare Transfrontaliera INTERREG V A Romania – Bulgaria, Prioritatea proiectului: PA1 – O 

regiune bine conectata, Obiectivul specific al prioritatii programului: Imbunatatirea planificării, 

dezvoltarii si coordonării sistemelor de transport transfrontalier pentru conexiuni mai bune la reteaua de 

transport TEN-T”CPV. Printre serviciile care urmează a fi achiziționate în cadrul acestui proiect este si 

serviciul de supraveghere a lucrarilor (dirigentie de santier) la obiectivul de investitii mentionat.             

          Caietul de sarcini nr. 2370/26.02.2020 aferent achizitiei serviciului este atasat prezentului anunt. 

4. Aspectele supuse consultării – aspecte tehnice si financiare 

        Autoritatea contractantă dorește obținerea de informații privind prețurile practicate de operatorii 

economici, în vederea stabilirii valorii estimate a serviciului de supraveghere a lucrarilor (dirigentie de 

santier) la obiectivul de investitie mentionat anterior, precum si cu privire la  specificatiile tehnice aferente 
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caietului de sarcini. 

5. Termenul până la care se transmit propunerile persoanelor interesate în cadrul procesului de 

consultare 

          Operatorii economici interesati, sunt invitati sa transmita un raspuns scris cu privire la aspectele 

supuse consultarii de piata, pana la data de 12.03.2020 , prin e-mail la adresa 

achizitiipublicecjg@gmail.com.       

6. Termenul până la care se desfăşoară procesul de consultare 

           Data de 13.03.2020  

7. Descrierea modalităţii de desfăşurare a consultării, respectiv modul în care se va realiza 

interacţiunea cu operatorii economici ce răspund la invitaţia autorităţii contractante 

         Orice persoană/organizaţie interesată transmite autorităţii contractante opinii, sugestii sau 

recomandări cu privire la aspectele supuse consultării, utilizând formele şi mijloacele de comunicare 

precizate în prezentul anunţ. 

         Fiecare operator economic posibil ofertant interesat de prezenta consultare de piata poate solicita 

informatii suplimentare in termen de maxim 3 zile de la publicarea anuntului iar pana la data de 11.03.2020 

vor fi trimise propunerile la adresa de email achizitiipublicecjg@gmail.com 

         Eventualele solicitări de clarificări vor fi transmise pe aceeași adresă de e-mail.  

         Raportul final privind consultarea pieței va fi publicat în SEAP. 

 

 

             DIRECTOR EXECUTIV,                                              

                         Lidia PANA          

                     

 

                                                                                                  RESPONSABIL PROCEDURĂ, 

                                                                               Lincan Ingrid 
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