
 

 
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 

AUTORITATE CONTRACTANTA 
DENUMIRE OFICIALA: JUDETUL GIURGIU 
Adresa: b-dul .Bucuresti, nr.10, Giurgiu, cod postal 080045, Romania 
e-mail: achizitiipublicecjg@gmail.com; telefon: +40 0372 46 26 43; fax: +40 0372 46 26 66 
Persoana de contract: Lincan Ingrid; 
Adresa sediului principal al autoritatii contractante (URL): www.cjgiurgiu.ro 
Adresa profilului cumparatorului(URL): www.e-licitatie.ro 
Tip anunt: consultare piata 
Tip contract: servicii 
Denumire contract:„ Servicii de verificare tehnica de calitate a documentatiilor tehnico-economice, 
respectiv verificarea proiectului pentru autorizarea executiei lucrarilor de construire (P.A.C.), proiectul 
de organizare a executiei lucrarilor  (P.O.E.), proiectul ethnic de executie (P.T.), detaliilor de executie 
(D.E.), caietelor de sarcini pe specialitati (C.S.), proiectului pentru semnalizari si marcaje rutiere pentru 
obiectivul de investitii ”Reabilitarea DJ 412 A: Adunaţii Copăceni – Dărăşti Vlaşca – Novaci – Popeşti – 
Mihăileşti” 
CPV: 71328000-3 Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante;  
Descriere contract: ” Servicii de verificare tehnica de calitate a documentatiilor tehnico-economice, 
respectiv verificarea proiectului pentru autorizarea executiei lucrarilor de construire (P.A.C.), proiectul 
de organizare a executiei lucrarilor  (P.O.E.), proiectul ethnic de executie (P.T.), detaliilor de executie 
(D.E.), caietelor de sarcini pe specialitati (C.S.), proiectului pentru semnalizari si marcaje rutiere pentru 
obiectivul de investitii ”Reabilitarea DJ 412 A: Adunaţii Copăceni – Dărăşti Vlaşca – Novaci – Popeşti – 
Mihăileşti”in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat; 
Conditii contract: Serviciu prestat pe baza de contract 
Avand in vedere: 
Caietul de sarcini nr. 2265/24.02.2020 intocmita de Compartimentul programe si proiecte europene: Servicii de 
verificare tehnica de calitate a documentatiilor tehnico-economice, respectiv verificarea proiectului 
pentru autorizarea executiei lucrarilor de construire (P.A.C.), proiectul de organizare a executiei 
lucrarilor  (P.O.E.), proiectul tehnic de executie (P.T.), detaliilor de executie (D.E.), caietelor de sarcini pe 
specialitati (C.S.), proiectului pentru semnalizari si marcaje rutiere pentru obiectivul de investitii 
”Reabilitarea DJ 412 A: Adunaţii Copăceni – Dărăşti Vlaşca – Novaci – Popeşti – Mihăileşti, 
prevederile art. 18 alin. (1) din HG nr. 395/2016 în care se specifica: “In conditiile art. 139 din lege autoritatea 
contractanta poate derula un process de consultare a pieteti, ca parte a procesului de achizitie publică, care se 
initiaza prin publicarea in SEAP, precum si prin orice alte mijloace, a unui anunt privind consultarea, in cazul 
in care doreste achizitionarea unor produse/servicii/lucrari cu grad ridicat de complexitate tehnica, financiara 
sau contractuala, ori din domenii cu un rapid progres tehnologic” 

- Codul de clasificare CPV :    71328000-3 Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante; 
Aspecte supuse consultarii: Aspecte tehnic e si economice 

   Sistemul Electronic de Achiziţii Publice – Anunturi – Consultarea pietei,  prin care autoritatea 
contractanta poate derula un proces de consultare a pietei, ca parte a procesului de achizitie publica 
propunem pulicarea unui anunt in vederea consultarii pietei cu privire la aspectele tehnice si economice  a 
serviciilor ce urmeaza a fi achizitionate. 



 
 
 

Orice operator economic interesat are posibilitatea de a transmite oferta de pret, la adresa de email:  
achizitiipublicecjg@gmail.com 
Data limita transmitere propunere:03.02.2020  
Data limita de consultare: 04.03.2020 
 
 

 
             DIRECTOR EXECUTIV,                                              
                         Lidia PANA          
                                                       
 

                                                                                                  RESPONSABIL PROCEDURĂ, 
                                                                               Lincan Ingrid 

 


