O.C.P.I. Ilfov este operator de date cu caracter personal nr. 874, 875, 876, 38349.
Nr. 19847C/13.10.2017
INVITATIE PRIVIND CONSULTAREA PIETEI
1. Denumirea autoritătii contractante si datele de contact: Oficiul de Cadastru si
Publicitate Imobiliară Ilfov cu sediul în Bucuresti, Soseaua Pavel D. Kiseleff nr. 34,
sector 1, tel. 021.224.60.85, fax 021.224.60.84.
2. Adresa de internet unde sunt publicate informatiile cu privire la procesul de
consultare a pietei: www.e-licitatie.ro / Anunturi / Consultarea pietei; www.ocpiilfov.ro
/Achizitii publice
3. Descrierea necesitătilor obiective si constrângerilor de natură tehnică, financiară
si/sau contractuală ce caracterizează nevoia autoritătii contractante în raport cu
care se organizează respectiva consultare:
O parte a arhivei tehnice este depozitată provizoriu într-o constructie închiriată.
Documentele tehnice curente ale serviciilor de specialitate cu termen de păstrare
permanent sunt depozitate în spatiile arhivei, iar volumul acestora va creste
considerabil si va depăsi capacitatea de depozitare pe care institutia o detine în
momentul de fată.
Consultarea pietei este necesară pentru stabilirea solutiilor tehnice si financiare în
vederea demarării procedurii de achizitie publică privind depozitarea si prelucrarea
arhivistică a documentelor din arhiva O.C.P.I. Ilfov, mentionate în caietul de sarcini,
într-un spatiu corespunzător si conform prevederilor legislative.
4. Aspectele supuse consultării: Procesul de consultare a pietei se va desfăsura pentru
stabilirea unor solutii tehnice si financiare, conform specificatiilor tehnice din anexa
atasată (caiet de sarcini).
5. Termenul până la care se transmit propunerile persoanelor interesate în cadrul
procesului de consultare:
10 zile lucrătoare de la data publicării anuntului în SEAP.
Vizionarea materialelor din arhivă se va face după o programare telefonică - telefon
0751.220.204, dl. Brebeută Lucian.
6. Termenul până la care se desfăsoară procesul de consultare: 10 zile lucrătoare de
la data expirării termenului limită de depunere a solutiilor.
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7. Descrierea modalitătii de desfăsurare a consultării, respectiv modul în care se va
realiza interactiunea cu operatorii economici ce răspund la invitatia autoritătii
contractante: Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Ilfov îsi rezervă dreptul de a
invita la consultări operatorii economici în vederea lămuririi unor aspecte privind
solutiile financiară si tehnică.
Zona de interes: pe o rază de 20 km în jurul Municipiului Bucuresti, preferabil în zona
de Nord.
Solutiile tehnică si financiară cu privire la aspectele supuse consultării vor fi
transmise în format electronic, asumate prin semnătură electronică extinsă bazată pe
un certificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în conditiile legii.
Adresa de email la care va fi transmisă solutia tehnica si financiara este if@ancpi.ro .
De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (6) din HG nr. 395/2016
privind Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achizitie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice, operatorii economici interesati vor preciza care sunt informatiile considerate ca
fiind confidentiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală,
potrivit legii.

DIRECTOR,
Ing.Ruxandra-Nicoleta GHIBA

OCPI ILFOV/Şos. Pavel D. Kiseleff, Nr. 34, Sector 1, Cod poştal 011347, Bucureşti, ROMÂNIA
Telefon: (+4021) 224 60 85; (+4021) 224 61 57; (+4021) 224 61 58; Fax: (+4021) 224 60 84;
e-mail: if@ancpi.ro; www.ancpi.ro

Certificat SR EN ISO 9001:2008
Nr. 27921/09/R

