
Delegare gestiune prin concesiune a serviciului de
alimentare cu apa si canalizare al Comunei Valea Danului,

Județul Arges.
Anunt de concesionare

 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
COMUNA VALEA DANULUI 
Cod de identificare fiscala: 4122035; Adresa: Strada: Strada Valea Danului, nr. 496; Localitatea: Valea Danului; Cod NUTS: RO311 Arges;
Cod postal:  117790; Tara:  Romania;  Persoana de contact:  NICOLAE IORGA; Telefon:  +40 248724458; Fax:  +40 248724458; E-mail:
nicolaeiorga71@gmail.com; Adresa internet: (URL) www.valeadanului.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro; 

 
I.3) Comunicare
Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit la: (URL) www.e-licitatie.ro
Informatii suplimentare pot fi obtinute de la: 
adresa mentionata mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse: 
adresa mentionata mai sus

 
I.4) Tipul autoritii contractante
Autoritate regionala sau locala

 
I.5) Activitate principala
Servicii generale ale administratiilor publice

 

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu
Delegare gestiune prin concesiune a serviciului de alimentare cu apa si canalizare al Comunei Valea Danului, Județul Arges.
Numar referinta: 2019_4122035_1

 
II.1.2) Cod CPV principal
65100000-4 Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Servicii / Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Având în vederea analiza efectuată prin studiul de fundamentare asupra situaţiei actuale a serviciului public de apă si
canalizare din comuna Valea Danului, este evident că delegarea gestiunii serviciilor în condiţiile legii este imperios necesără pentru
crearea condiţiilor legale de operare . Aceasta este soluţia cea mai potrivită pentru obţinerea celui mai bun raport pret/calitate şi
realizarea indicatorilor de performanţă ai serviciilor prestate la utilizatori la nivelele de calitate şi la termenele stabilite de legislaţia în
vigoare şi de autoritatea publică locală, în conditii  care sa permită efectivitatea şi corecţia neconformităţilor concomitent cu
asigurarea protectiei consumatorilor. Operatorii economici vor putea solicita clarificari/informatii suplimentare privind documentatia
de atribuire pana la termenul de 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor astfel incat raspunsul autoritatii contractante
sa fie transmis cu 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

 
II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 588595; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a
acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii) 

 
II.1.6) Informatii privind loturile
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Contractul este împartit în loturi: Nu
Pot fi depuse oferte pentru: -

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 65100000-4 Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare: 
Comuna Valea Danului, județul ArgeșComuna Valea Danului, județul Argeș

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Delegarea serviciului de alimentare cu apa si canalizare va  asigura servicii de calitate eficiente si eficace pentru persoanele fizice si
juridice din comuna Valea Danului .

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Preţul serviciului de alimentare cu apa
Pondere: 13,20%
Algoritm de calcul: Se acorda 50 de puncte, astfel Vmin/ Vx X50, Unde  Vx - valoarea propusă de ofertant; V min - valoarea cea mai
mică ofertată.

 
Denumire factor evaluare: Capitalul social
Descriere: Dacă valoarea capitalului social este în euro, valoarea în lei se stabilite luând în considerare cursul de schimb comunicat
de BNR pentru prima zi din luna anterioară termenului de depunere a ofertei
Pondere: 2,63%
Algoritm de calcul: Se acorda 10 puncte, astfel Vn/ Vmax X10, Unde Vn - valoarea dovedită din ofertă; V max - valoarea cea mai
mare dovedită din ofertă;

 
Denumire factor evaluare: Cifra de afaceri în ultimul exerciţiu financiar încheiat
Descriere: Cifra de afaceri în ultimul exerciţiu financiar încheiat
Pondere: 2,63%
Algoritm de calcul: Se acorda 10 puncte, astfel Vn/ Vmax X10, Unde Vn - valoarea dovedită din ofertă; V max - valoarea cea mai
mare dovedită din ofertă;

 
Denumire factor evaluare: Investiţii din surse proprii
Descriere: Investiţii din surse proprii
Pondere: 5,26%
Algoritm de calcul: Se acorda 20 de puncte, astfel Vn/ Vmax X20, Unde Vn - valoarea dovedită din ofertă; V max - valoarea cea mai
mare dovedită din ofertă;

 
Denumire factor evaluare: Tariful serviciului de canalizare
Descriere: Tariful serviciului de canalizare
Pondere: 13,15%
Algoritm de calcul: Se acorda 50 de puncte, astfel Vmin/ Vx X50, Unde Vx - valoarea propusă de ofertant; V min - valoarea cea mai
mică ofertată.

 
Denumire factor evaluare: Indicator de performanță -reducerea pierderilor din rețea
Descriere: Reducerea pierderilor în reţeaua de transport şi distriuţie a apei potabile
Pondere: 5,26%
Algoritm de calcul: Se acorda 20 de puncte, astfel, Pentru îndeplinirea fiecărui criteriu se acordă  numărul maxim de puncte aferent
criteriului.

 
Denumire factor evaluare: Indicator de performanță - Conectarea de noi consumatori
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Descriere: Conectarea de noi consumatori
Pondere: 5,26%
Algoritm de calcul: Se acorda 20 de puncte, astfel, Pentru îndeplinirea fiecărui criteriu se acordă numărul maxim de puncte aferent
criteriului.

 
Denumire factor evaluare: Numărul de locuitori echivalenţi deserviţi
Descriere: Numărul de locuitori echivalenţi deserviţi
Pondere: 5,26%
Algoritm de calcul: Se acorda 20 de puncte, astfel N / Nmax X20, Unde: N - numărul de locuitori echivalenţi deserviţi; N max - cel
mai mare număr de locuitori echivalenţi deserviţi.

 
Denumire factor evaluare: Numarul de salariaţi/km reţea deservita
Descriere: Numarul de salariaţi/km reţea deservita
Pondere: 2,63%
Algoritm de calcul: Se acorda 10 puncte, astfel Rmin / R X10, Unde: Rmin - numărul de salariaţi declaraţi pe propria răspundere de
către conducătorul ofertantului/ km de reţea deservită, în anul anterior depunerii ofertei
R – raportul cel mai mic.

 
Denumire factor evaluare: Pierderi procentuale în reţelele de alimentare cu apă deservite
Descriere: Pierderi procentuale în reţelele de alimentare cu apă deservite
Pondere: 2,63%
Algoritm de calcul: Se acorda 10 puncte, astfel Pmin / P X10, Unde: Pmin - raportul dovedit între cantitatea totală de apă furnizată şi
cea totală intrată în sistemele deservite, exprimat în %; P–cel mai mic raport dovedit exprimat în %.

 
Denumire factor evaluare: Indicatorii tehnico – economici
Descriere: Indicatorii tehnico – economici ai echipamentelor şi instalaţiilor avute în vedere în soluţia tehnico –economică ofertată
pentru realizarea indicatorilor de performanţă
Pondere: 18,42%
Algoritm de calcul: Se acorda 70 de puncte, astfel ¯epsilon_i° / ¯MAX X70, Unde: ¯epsilon_i° - eficienţa tehnică caracteristică utilajului
sau  instalaţiei din ofertă, exprimată în %; ¯MAX - cel mai mare produs al eficienţelor tehnice din ofertele analizate, exprimat în %.

 
Denumire factor evaluare: Termenele de realizare a indicatorilor de performanţă
Descriere: Termenele de realizare a indicatorilor de performanţă
Pondere: 7,89%
Algoritm de calcul: Se acorda 30 de puncte, astfel Tmin / T X30, Unde: Tmin - termenul minim ofertat exprimat în luni; T -  termenul
ofertat exprimat în luni.

 
Denumire factor evaluare: Reducerea termenelor de conformare pentru asigurarea nivelurilor de calitate a apei potabile
Descriere: Reducerea termenelor de conformare pentru asigurarea nivelurilor de calitate a apei potabile
Pondere: 5,26%
Algoritm de calcul: Se acorda 20 de puncte, astfel Ro / Ro max X20, Unde: Ro- reducerea ofertată - perioada de conformare
propusă; Ro max- reducerea maximă ofertată - perioada minimă de conformare propusă de un ofertant

 
Denumire factor evaluare: Reducerea termenelor de conformare pentru asigurarea nivelurilor de calitate a apelor epurate
Descriere: Reducerea termenelor de conformare pentru asigurarea nivelurilor de calitate a apelor epurate
Pondere: 5,26%
Algoritm de calcul: Se acorda 20 de puncte, astfel Ro / Ro max X20, Unde: Ro- reducerea ofertată - perioada de conformare
propusă; Ro max- reducerea maximă ofertată - perioada minimă de conformare propusă de un ofertant

 
Denumire factor evaluare: Valoarea despăgubirilor plătite pentru daune cauzate utilizatorilor
Descriere: Valoarea despăgubirilor plătite pentru daune cauzate utilizatorilor
Pondere: 5,26%
Algoritm de calcul: Se acorda 20 de puncte, astfel Smin / S X20, Unde:S min - suma totală cea mai mică plătită ca despăgubiri; S -
suma despăgubirilor propuse.

 
 

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 60; Durata in zile: -
Contractul se reînnoieste: Nu
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II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

 
II.2.14) Informatii suplimentare
Buget local

 

Sectiunea III: Informatii juridice, economice, financiare si tehnice
III.1) Conditii de participare

 
III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele
profesionale sau comerciale
Lista si descriere succinta a conditiilor: 
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate
1. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 79-81 din Legea nr.
100/2016. Documentele doveditoare se depun de toti ofertantii si trebuie sa fie valabile LA DATA LIMITA DE DEPUNERE a ofertelor .
 Aceste documente sunt:
 1. Declaratii pe proprie raspundere INSOTITE de documentele justificative (art. 75 alin.2 din Legea 100/2017).
 2. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul
general consolidat (buget local, buget de stat etc.), documentele vor fi valabile la data limita de depunere a ofertelor.
3.cazierul judiciar si fiscal al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al
respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum
rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
- dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 80
alin. (5), art. 81 alin. (2) din Legea nr. 100/2016,
- alte documente edificatoare, dupa caz.
2. Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de
atribuire sunt: Preda Vasile - Primar; Enescu Marian - Viceprimar; Țiței Eugenia - Secretar; Ionescu Monica-Cristina - Contabil; Iorga
Nicolae - Responsabil Achiziții. Consilieri locali: Popescu Petre, Nița Nicolae, Rădulescu Constantin, Ion Angheloiu, Boboc Mihai,
Pleșa Mihai, Pleșa Gheorghe, Constantin Andrei, Dinescu Cosmin-Ionel, Borz Alexandru-Virgil,  Gole Nicole-Virgiliu, Stoicescu
Dumitru.
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa
ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are
capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitate de indeplinire :
1. Forma de înregistrare - Certificatul constatator privind forma de inregistrare emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini,
documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentat de toti ofertantii, documente valabile la data limita de
depunere.
Aceasta cerinta vizeaza dreptul ofertantilor de a desfasura activitatea de servicii, in concordanta cu prevederile legale in vigoare,
privind inregistrarea in Registrul Comertului a persoanelor fizice / juridice, autorizarea functionarii pentru activitatile declarate,
incadrate in clasele CAEN. Cerinta propusa urmareste respectarea legislatiei - autoritatea contractanta doreste respectarea legalitatii,
va urmari daca printre activitatile pe care operatorul economic este autorizat potrivit legii sa le desfasoare, se regaseste si activitatea
ce face obiectul contractului de servicii  supus licitatiei.  respectand prevederile art.  31 alin.1 din normelor de aplicare a Legii
100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, unde se prevede: Autoritatea contractantă are dreptul de a
solicita oricărui operator economic să prezinte documente edificatoare care să dovedească forma de înregistrare.
2. Atestare ori apartenență din punct de vedere profesional
Conform prevederilor art. 39, alin. (4) din Legea nr. 51 din 21 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice „Retragerea sau
încetarea valabilităţii licenţei atrage revocarea hotărârii de dare în administrare ori a hotărârii privind atribuirea contractului de
delegare a gestiunii, după caz, şi conduce la organizarea unei noi proceduri de selectare a unui operator, în condiţiile prezentei legi.
Retragerea licenţei se notifică operatorului cu cel puţin 90 de zile înainte, perioadă în care operatorul în cauză este obligat să
furnizeze/presteze serviciul respectiv în condiţiile contractului.”
3. Autorizație specială/membrii ai unei anumite organizații;
Să obtina licenta clasă 3 eliberată în condiţiile legii de A.N.R.S.C., sau într-o clasă superioară, in termen de 90 de zile de la semnarea
contractului  de delegare a gestiunii,  potrivit  art.  29 alin.5 si  6,  art.  33,  art.38 alin.1,  etc.  din Legea 51/2006 privind serviciile
comunitare de utilități publice, in cazul in care nu detine deja aceasta licenta. Autorizația de mediu emisă de APM.

 
III.1.2) Situatia economica si financiara
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da
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Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: 
1.) Cifra de afaceri anuala generala
Media cifrei de afaceri anuale pentru ultimii 3 ani financiari: 2016,2017,2018  trebuie sa fie cel putin egala cu 353,157 lei - Nota 1:
Transformarea valorii cifrei anuale de afaceri din lei în euro se va face la cursul mediu anual comunicat de B.N.R. - Se vor prezenta :
1. declaratii sau extrase bancare corespunzatoare;
2.  prezentarea situatiilor  financiare sau a extraselor din situatiile  financiare,  în cazul  în care publicarea situatiilor  financiare
esteprevazuta de legislatia tarii în care este stabilit operatorul economic;
3. o declaratie privind cifra totala de afaceri a operatorului economic pentru cel mult ultimele trei exercitii financiare disponibile, în
functie de data înfiintarii sau începerii activitatii operatorului economic, în masura în care informatiile privind cifrele de afaceri sunt
disponibile. În cazul în care, din motive obiective si justificate, operatorul economic nu este în masura sa prezinte una sau mai multe
dintre informatiile si documentele prevazute mai sus, operatorul economic are dreptul sa demonstreze îndeplinirea criteriilor privind
situatia economica si financiara prin orice alte informatii si documente apte sa faca aceasta dovada.
Documentele doveditoare vor fi prezentate de toti ofertantii la data limita de depunere a ofertelor
În cazul depunerii ofertei de catre un grup de operatori economici cerinta se îndeplineste prin luarea în considerarea a resurselor
tuturor membrilor grupului
2.) Specificati cifra de afaceri medie anuala
Media cifrei de afaceri anuale pentru ultimii 3 ani financiari: 2016,2017,2018  trebuie sa fie cel putin egala cu 353,157 lei -
3.) Cifra de afaceri medie anuala
Media cifrei de afaceri anuale pentru ultimii 3 ani financiari: 2016,2017,2018  trebuie sa fie cel putin egala cu 353,157 lei - Nota 1:
Transformarea valorii cifrei anuale de afaceri din lei în euro se va face la cursul mediu anual comunicat de B.N.R. - Se vor prezenta :
1. declaratii sau extrase bancare corespunzatoare;
2.  prezentarea situatiilor  financiare sau a extraselor din situatiile  financiare,  în cazul  în care publicarea situatiilor  financiare
esteprevazuta de legislatia tarii în care este stabilit operatorul economic;
3. o declaratie privind cifra totala de afaceri a operatorului economic pentru cel mult ultimele trei exercitii financiare disponibile, în
functie de data înfiintarii sau începerii activitatii operatorului economic, în masura în care informatiile privind cifrele de afaceri sunt
disponibile. În cazul în care, din motive obiective si justificate, operatorul economic nu este în masura sa prezinte una sau mai multe
dintre informatiile si documentele prevazute mai sus, operatorul economic are dreptul sa demonstreze îndeplinirea criteriilor privind
situatia economica si financiara prin orice alte informatii si documente apte sa faca aceasta dovada.
Documentele doveditoare vor fi prezentate de toti ofertantii la data limita de depunere a ofertelor
În cazul depunerii ofertei de catre un grup de operatori economici cerinta se îndeplineste prin luarea în considerarea a resurselor
tuturor membrilor grupului

 
III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: 
1.) Numai pentru contractele de achiziții publice de servicii: În perioada de referință, operatorul economic a furnizat următoarele
servicii principale de tipul specificat. Autoritățile contractante pot solicita experiență de până la trei ani și pot accepta experiența
acumulată în urmă cu peste trei ani
Declaratie privind lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani. In cazul unei asocieri aceasta lista va fi completata de fiecarea
sociat .
Experienta similara.
In ceea ce priveste SERVICIILE prestate in baza unor contracte trebuie sa fie similare cu obiectul contractului. Prezentarea de servicii
similare minim 1 (un) contract, SERVICII prestate in ultimii 3 ani. Prin contracte similare se intelege : servicii de pentru distributie apa
si conexe/canalizare. - Se va completa Formularul 3.
Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre
clientul privat beneficiar.
In cazul in care beneficiarul este un client privat si din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei
certificari/confirmari din partea acestuia,  demonstrarea prestarilor de servicii  se realizeaza printr-o declaratie a operatorului
economic.
2.) Diplome de studii si calificari profesionale
Angajamentul ofertantului privind resursele umane.
Prezentarea  angajamentului  ofertantului  privind  resursele  umane  ca,  in  cazul  indisponibilitatii  unor  persoane  dintre  cele
nominalizate pentru îndeplinirea contractului, le va înlocui numai cu persoane avand cel putin calificarile celor nominalizate initial si
luate in calcul la evaluarea ofertei.
 - Personalul de specialitate a fost solicitat pentru ca autoritatea contractanta sa verifice capacitatea profesionala a executantului si
sa se asigure ca serviciile se vor presta in conditiile de calitate specificate in caietul de sarcini. Aceste cerinte au fost solicitate prin
raportare la valoarea contractului, complexitatea, activitatile desfasurate de catre persoanele implicate in realizarea contractului. - Se
va completa si prezenta Formularul 8.
3.) Utilaje, instalatii si echipament tehnic
Prezentarea Declaratiei referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru
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indeplinirea corespunzatoare a contractului, impreuna cu orice documente relevante (facturi, contracte, registru mijloace fixe,
angajament etc.) din care sa rezulte cele solicitate.
 In cazul unei asocieri, cerinta este indeplinita prin cumul.
Prevederile art. 76-78 din Legea nr. 100/2016 referitoare la sustinerea tertului se aplica în mod corespunzator.
Nota: Durata contractului este de 60 de luni, contractul de delegare a gestiunii poate fi prelungit doar o singură dată, pentru o
perioadă care nu poate depăşi jumătate din durata iniţială, respectiv 2 ani si 6 luni.
- Utilajele sunt absolut necesare pentru indeplinirea contractului de servicii, o dotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice
necesare pentru prestarea activităţilor asumate prin hotărârea de dare în administrare - Se va completa si prezenta Formularul 9.
1.) Prezentarea certificatelor de calitate ISO 9001 si/sau alte dovezi si documente echivalente acceptate care confirma asigurarea
calitatii, pentru domeniul ce face obiectul contractului, in copie lizibila certificata “conform cu originalul”. - Prezentarea certificatelor
de calitate ISO 9001, si/sau alte dovezi si documente echivalente acceptate care confirma asigurarea calitatii, pentru domeniul ce
face obiectul contractului, in copie lizibila certificata “conform cu originalul”. In cazul asocierii cerinta minima de calificare va fi
considerata indeplinita de fiecare asociat pentru partea de contract pe care o realizeaza.
1.) Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii
Prezentarea certificatelor de calitate ISO 9001, si/sau alte dovezi si documente echivalente acceptate care confirma asigurarea
calitatii, pentru domeniul ce face obiectul contractului, in copie lizibila certificata “conform cu originalul”. In cazul asocierii cerinta
minima de calificare va fi considerata indeplinita de fiecare asociat pentru partea de contract pe care o realizeaza. -

 
III.1.5) Informatii privind contractele rezervate
Contractul este rezervat atelierelor protejate si operatorilor economici al caror scop este integrarea sociala si profesionala a
persoanelor cu handicap sau defavorizate: Nu
Contractul poate fi executat numai in cadrul unor programe de angajare protejata: Nu

 
III.2) Conditii referitoare la contract

 
III.2.1) Informatii privind o anumita profesie
Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii: Nu
Precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile: -

 
III.2.2) Conditii de executare a contractului
-

 
III.2.3) Informatii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligatie de a preciza numele si calificarile profesionale ale angajatilor desemnati pentru executarea contractului: Nu

 

Sectiunea IV: Procedura
 

IV.1) Descriere
 

IV.1.8) Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)
Achizitia intra sub incidenta Acordului privind achizitiile publice: Nu

 
IV.2) Informatii administrative

 
IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data si ora locala: 15.10.2019 14:00

 
IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Romana

 

Sectiunea VI: Informatii complementare
 

VI.1) Informatii privind periodicitatea
Aceasta achizitie este periodica: Nu
Perioadele estimate de publicare a anunturilor viitoare: -

 
VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice
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Se va utiliza sistemul de comenzi electronice: Nu
Se va accepta facturarea electronica: Nu
Se vor utiliza platile electronice: Nu

 
VI.3) Informatii suplimentare
              -

 
VI.4) Proceduri de contestare

 
VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitatea: Bucuresti; Cod postal: 030084; Tara: Romania; Telefon: +40 213104641; Fax:
+40 213104642 / +40 218900745; E-mail: office@cnsc.ro; Adresa internet: (URL) www.cnsc.ro; 

 
VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere
-

 
VI.4.3) Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: 
Termenul de depunere al contestației : în conformitate cu Legea nr. 101/2016

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
-

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.09.2019
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