
Fisa de date
Tip anunt: Anunt de participare simplificat

Tip Legislatie: Legea nr. 99/23.05.2016
 
 

S-a organizat o consultare de piata: Nu
 

Sectiunea I Autoritatea contractanta
 

I.1) Denumire si adrese
SPEEH HIDROELECTRICA SA 
Cod de identificare fiscala: RO 13267213; Adresa: Strada: Mihalache Ion, nr. 15-17; Localitate: Bucuresti;  Cod Postal:  011171; Tara:
Romania; Codul NUTS: RO321 Bucuresti;  Adresa de e-mail:  sandel.ursu@hidroelectrica.ro; Nr de telefon: +40 213032500; Fax: +40
213032564; Persoana de contact: Sandel Ursu; In Atentia: Alexandru Anghel; Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii
contractante(URL) www.hidroelectrica.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro; 

 
I.2) Achizitie comuna
Contractul implica o achizitie comuna: Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu

 
I.3) Comunicare
Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit la (Website): www.e-licitatie.ro
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 5
Informatii suplimentare pot fi obtinute de la: 
adresa mentionata mai sus
Ofertele, candidaturile sau cererile de participare trebuie depuse la: 
adresa mentionata mai sus

 
I.6) Activitate principala
Electricitate

 

Sectiunea II Obiectul contractului
II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1 Titlu:
Servicii de efectuare a analizei de risc la securitatea fizica la obiectivele Hidroelectrica SA
Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta: 13267213-2018-3452

 
II.1.2 Cod CPV Principal:
Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)

 
II.1.3 Tip de contract:
Servicii
Servicii diverse

 
II.1.4 Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
              Servicii de efectuare a analizei de risc la securitatea fizica la obiectivele Hidroelectrica SA conform Caietului de Sarcini

 
II.1.5) Valoarea totala estimata:
Valoarea estimata fara TVA : 124150 ; Moneda: RON

 
II.1.6) Impartire in loturi:
Nu

 
II.2 Descriere

II.2.2 Coduri CPV secundare
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II.2.3 Locul de executare
Cod NUTS: RO ROMÂNIA
Locul principal de executare:
Locatiile Hidroelectrica SA din Caietul de Sarcini

 
II.2.4 Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Servicii de efectuare a analizei de risc la securitatea fizica la obiectivele Hidroelectrica SA conform Caietului de Sarcini

 
II.2.5 Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii
Durata in luni: 3; Durata in zile : -
Contractul se reinnoieste: Nu

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11 Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12 Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13 Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

 
II.3 Ajustarea pretului contractului

Nu
 

Sectiunea III Informatii juridice, economice, financiare si tehnice
III.1) CONDITII DE PARTICIPARE:

 
III.1.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Cerinta 1
Declaratie pe propria raspundere a ofertantului ca nu se afla in niciuna din situatiile de excludere prevazute  la   art.177,  178  si 180
din Legea Nr.99 / 2016.  Declaratia  va consta in obligativitatea completarii si depunerii  Formularului  DUAE.
 
Cerinta 2 :
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 73 din Legea Nr.99 / 2016 . Declaratia va consta in obligativitatea completarii si
depunerii Formularului DUAE.
Pentru ca declaratia sa fie emisa in cunostiinta de cauza, entitatea contractanta nominalizeaza perosanele care detin functii de
decizie in cadrul entitatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire ( toate
persoanele care aproba/semneaza documente emise în legatura cu sau pentru procedura de atribuire, inclusive  persoanele care
aproba bugetul aferent autoritatii contractante, necesar finantarii contractului de achizitie publica, si anume :
Conform Declaratie…
          Înainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, se va solicita ofertantului/ ofertantului asociat clasat pe
primul loc,  dupa aplicarea criteriului  de atribuire intr-un clasament intermediar,   depunerea de documente care sa certifice
informatiile prezentate. Acestea se vor depune in SICAP semnate cu semnatura electronica extinsa.      Aceste documente pot fi : 1)
certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor,taxelorsau a contributiilor la bugetul general
consolidat (buget local,buget de stat) la momentul prezentarii.       2) cazierul judiciar al opetratorului 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 in cadrul acestuia  asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/act constitutiv;
3) dupa caz documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.179
alin.2,art.180,alin.2,art.184 din Legea 99/2016; 4) orice alte documente relevante in sustinerea cerintei.
Nedepunerea acestor documente, la solicitarea achizitorului, in totalitatea lor si in termenul stabilit, (inclusiv pentru asociat/terț
susținător/subcontractant) atrage respingerea acesteia.
NOTA
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   a)    In cazul in care oferta este depusa in asociere, fiecare asociat va prezenta documentul DUAE mentionat .
   b)   In cazul in care oferta are sustinere tehnica/profesionala/financiara sau contine propuneri de subcontractanti, persoana care
asigura sustinerea ( tert sustinator ) sau subcontractantul  va prezenta documentul DUAE susmentionat .
Atenționări speciale:
Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător/subcontractant) atrage respingerea acesteia.

 
III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Cerinta 1
Operatorul economic ce depune oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conformitate cu cerintele legale din tara în
care este stabilit precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la
procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele suport care probeaza îndeplinirea celor asumate prin
completarea DUAE:  certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de
rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I , dupa aplicarea
criteriului  de atribuire intr-un clasament intermediar.  Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din
certificatul constatator emis de ONRC. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii
acestora
In cazul asocierii cerintele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale trebuie sa fie indeplinita de fiecare asociat
pentru partea de contract pe care o realizeaza.
Operatorii economici nerezidenti (straini): vor prezenta documente care dovedesc o forma de înregistrare/atestare/autorizare ori
apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice straine de a presta serviciile care
fac obiectul prezentului contract, în conformitate cu tara de origine/tara în care operatorul economic este stabilit.
Nedepunerea acestor documente, la solicitarea achizitorului, in totalitatea lor si in termenul stabilit, (inclusiv pentru asociat/terț
susținător/subcontractant) atrage respingerea acesteia.
 
NOTA :
a)    In cazul in care oferta este depusa in asociere, fiecare asociat va prezenta documentul DUAE mentionat .
b)   In cazul in care oferta are sustinere tehnica/profesionala/financiara sau contine propuneri de subcontractanti, persoana care
asigura sustinerea ( tert sustinator ) sau subcontractantul  va prezenta documentul DUAE susmentionat

 
III.1.2) Capacitatea economica si financiara

 
III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Lista principalelor servicii prestate, in ultimii 3 ani,care au avut ca obiect  furnizarea  de produse similare obiectului contractului .
Cerinta minima de calificare:
Ofertantul trebuie sa faca dovada, la data limita de depunere a ofertei, ca a prestat , în ultimii  3 ani,  Servicii de consultanta in
protectia riscurilor si controlul riscurilor - ,  in  valoare cumulata de cel putin 124.150 lei, fara TVA, la nivelul unuia sau mai multor
contracte. 
Pentru contracte a caror valoare este in alta valuta calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei /valuta comunicat de BNR
pentru fiecare an in parte NOTA :
 1) Pentru demonstrarea indeplinirii  cerintei minime se va lua in calcul numai cota de participare a ofertantului in contractul
respectiv. Cota de participare a ofertantului reprezinta proportia din valoarea finala a contractului corespunzatoare participarii
acestuia la contractul respectiv.
2)  Ultimii 3 ani solicitati în vederea demonstrarii experientei similare se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a
ofertelor.
3)  În cazul unei oferte depuse in asociere, cerinta privind experienta similara poate fi indeplinita prin cumul de catre asociati.
Modalitatea de indeplinire: 
Lista se va intocmi la nivelul documentului  DUAE ( partea IV C )
Documentele care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii
contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I într-un clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. 
Documentele pentru  fiecare contract invocat ca experienta similara pot fi  : contracte/certificate/documente constatatoare sau
recomandari care confirma îndeplinirea cerintei  de calificare.
Certificatele/documentele emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar trebuie sa contina cel putin
urmatoarele informatii: denumirea serviciilor, beneficiarul, valoarea, termen de prestare.
Certificatele/documentele vor fi prezentate intruna din urmatoarele forme: original, copie legalizata,copie lizibila cu mentiunea
"conform cu originalul".
NOTA 
   a)    In cazul in care oferta este depusa in asociere, fiecare asociat va prezenta documentul DUAE mentionat . Se va prezenta
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acordul de  asociere.
b)    In cazul in care oferta are sustinere tehnica /profesionala/ financiara sau contine propuneri de subcontractanti, persoana care
asigura sustinerea ( tert sustinator ) sau subcontractantul  va prezenta documentul DUAE susmentionat .
 
c) In cazul in care oferta are sustinere tehnica/profesionala/financiara sau contine propuneri de subcontractanti
se va prezenta angajamentul ferm al persoanei respective, prin care se confirmă faptul că acesta va pune la dispoziția ofertantului
resursele invocate.  Subcontractanții pe a căror capacități ofertantul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de
calificare și  selecție sunt considerați  și  terți  susținători,  caz în care acordul  de subcontractare reprezintă,  în același  timp,  și
angajamentul ferm.
Nedepunerea acestor documente, la solicitarea achizitorului, in totalitatea lor si in termenul stabilit, (inclusiv pentru asociat/terț
susținător/subcontractant) atrage respingerea acesteia.

 
III.1.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului

 
III.1.4) Reguli si criterii obiective de participare:

 
III.1.5) Informatii privind contractele rezervate:
Nu

 
III.1.6) Depozite valorice si garantii solicitate:
III.1.6.a) Garantie de participare:
a)   Cuantumul garantiei de participare:  1241 lei
b)   b) Valabilitatea GP - cel putin   120 de zile incepand cu data limita de depunere a ofertelor; In cazul extinderii perioadei de
valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a GP va fi prelungita corespunzator; Echivalenţa pentru o GP depusă în valută se va
face la cursul BNR din data anterioară datei limită de depunere a ofertelor cu 5 zile; Modul de constituire : conf. art. 42 din HG
394/2016 -prin virament bancar in contul prin virament bancar in contul RO31INGB0001008163058940, deschis la ING Bank sau
printr-un instrument de garantare emis de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în
condițiile legii, în cuantumul şi pentru perioada prevăzută la pct.b,respectiv,c.Scrisoarea de garantie bancara(daca este cazul) se va
completa conform Formular G1.  GP trebuie sa fie irevocabilă în cf. cu disp. art. 42 alin. (3) HG 394/2016. Instrumentul de garantare
trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat. Dovada constituirii GP (semnata cu semnatura
electronica extinsa,bazata pe un certificat calificat,eliberat de un furnizor de servicii de certificare acredidat) se depune in SEAP pana
la data si ora limita de depunere a ofertelor prevazuta in anuntul de participare simplificat. Garantia de participare emisa în alta
limba decât româna si in alta valuta va fi însotita de traducerea autorizata în limba româna.  În cazul depunerii de oferte în asociere,
garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de
operatori economici.
Entitatea contractanta are dreptul de a retine GP, ofertantul pierzând astfel suma constituita, atunci când acesta din urma se afla în
oricare dintre urmatoarele situatiile prevazute de art. 43,HG 394/2016. Garantia de participare se va returna ofertantului in conf. cu
art.44 din HG nr. 394/2016.

III.1.6.b) Garantie de buna executie:
Garantia trebuie sa fie irevocabila. Cuantum:  10%  din valoarea fara TVA totală a contractului.
Forma de constituire : printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o instituție de credit din România sau din alt stat
sau de o societate de asigurări, în condiţiile art. 46 alin. (1) din H.G. nr. 394/2016. ( Formular G2 ) sau  retineri succesive din facturi in
conditiile art. 46 alin. (3)din H.G. nr. 394/2016
Valabilitatea instrumentului de garantare va fi cel putin egala cu durata contractului. In cazul prelungirii duratei contractului,
valabilitatea garantiei de buna executie urmând a se prelungi in mod corespunzator cu durata aferenta.
NOTA :  Ofertantul declarat câştigător are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie a contractului în condiţiile de mai sus
cel mai târziu în termen de 5 zile de la data semnării contractului, sub sancţiunea rezilierii acestuia.
Entitatea contractantă va elibera/restitui garanţia de bună execuţie conform prevederilor art. 48 alin.(2)  din H.G. nr. 394/2016

 
III.1.8) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul:
              Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016

 
III.1.9) Legislatia aplicabila:
a) Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016
b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a
contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de
Solutionare a Contestatiilor nr 101/2016;
c) www.anap.gov.ro
c) Hot. Guv. Nr.394/2016 de aprobare a a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului
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sectorial/acordului cadru din Legea Nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale
d) Legislatia este disponibila pe site-ul  www.anap.gov.ro

 
III.2) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT:

 
III.2.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii 
 Nu
 Nu-

 
III.2.2) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale:
Nu

 
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.1.1 Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare:
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire:
Online

IV.1.1.b) Tipul Procedurii
Procedura simplificata
Intr-o singura etapa

 
IV.1.3 Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:
Ofertele trebuie depuse pentru: Contract de achizitii publice

 
IV.1.6 Informatii despre licitatia electronica
Se va organiza o licitatie electronica: Nu

 
IV.1.8 Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)
Achizitia intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice: Nu

 
IV.2 Informatii administrative

 
IV.2.4 Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare
 Romana
Moneda in care se transmite oferta financiara: : RON

 
IV.2.6 Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
4 luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.4 Prezentarea ofertei
 

IV.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice
Cerintele impuse prin prezenta documentatie de atribuire sunt considerate minimale. În aceste sens, orice oferta prezentata va fi
luata în considerare, dar numai în masura în care propunerea tehnica presupune asigurarea în principal a cerintelor minime sau al
unui nivel calitativ superior cerintelor minimale solicitate în caietul de sarcini. Neindeplinirea oricarei cerinte din  Caietul de sarcini ,
constituie motiv pentru respingerea ofertei.
Propunerea tehnica se va întocmi într-o maniera organizata, astfel încât procesul de evaluare a ofertelor sa permita identificarea
facila a corespondentei informatiilor cuprinse în oferta cu specificatiile tehnice din caietul de sarcini. Propunerea tehnica va contine
un comentariu care se va prezenta astfel încât sa se asigure posibilitatea verificarii corespondentei acesteia cu specificatiile tehnice
prevazute în Caietul de sarcini.
  DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA CERINTELOR DE CALITATE, PROTECTIA MEDIULUI SI SECURITATE SI SANATATEA MUNCII .
 Se va completa semna si prezenta  Formularul  ….. .
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Informatii detaliate privind reglementarile care sunt în vigoare la nivel national si care se refera la protectia mediului se pot obtine
de la Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice, de pe site-ul:  www.mmediu.ro  Informatii detaliate privind reglementarile în
vigoare la nivel national referitoare la conditile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatati in munca care se pot obtine de la
Inspectia Muncii sau de pe site-ul: www.inspectmun.ro
Documentele aferente propunerii tehnice, semnate electronic cu semnatura electronica extinsa, se vor posta in SEAP in sectiunea
corespunzatoare.

 
IV.4.2 Modul de prezentare al propunerii financiare
Propunerea financiara va contine:   Formularul de oferta - Formularul ….. si anexa acestuia - Alte elemente comerciale ale ofertei
.Propunerea financiara va fi exprimata în Lei, fara TVA . TVA-ul va fi evidentiat separat.
 Daca  propunerea  financiara  depaseste  fondurile  declarate  prin  prezenta  documentatie,  oferta  depusa,  va  fi  respinsa  ca
inacceptabila.
Propunerea financiara va fi transmisa electronic in SEAP semnata cu semnatura electronica extinsa pana la data pana la data si ora
limita stabilite pentru primirea ofertelor, mentionate in anuntul de participare simplificat.Valoarea totala a propunerii financiare se
cripteaza in SEAP.        Atentie: Necriptarea va conduce la imposibilitatea evaluarii ofertei aceasta fiind declarata inacceptabila .
Toate documentele de fundamentare a valorii se depun prin mijloace electronice, fiind incarcate intr-o sectiune dedicate a portalului
SEAP, continutul acestora fiind vizibil comisiei de evaluare dupa decriptarea propunerii financiare.
Nota privitoare la modelul de contract :
Referitor la clauzele contractuale, ofertantul are dreptul de a formula amendamente prin solicitare de clarificari,inclusiv posibilitatea
de a transmite amendamente la clauzele contractuale si odata cu oferta.
In conformitate cu art.  143, alin.  3,  lit.  b) din HG nr.  394/2016, oferta va fi  declarata neconforma daca contine propuneri de
modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit autoritatea contractanta in cadrul documentatiei de atribuire, care sunt in
mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urma, iar ofertantul, desi a fost informat cu privire la respectiva situatie, nu accepta
renuntarea la clauzele respective.
Daca un operator economic considera ca anumite clauze ii sunt in defavoare,va solicita entitatii contractante clarificari,inclusiv
modificarea lor,astfel incat daca aceste clauze vor fi amendate/modificate ele sa fie aduse la cunostiinta tuturor operatorilor
economici interesati, inainte de data limita de depunere a ofertelor.  Prin urmare,clauzele contractuale obligatorii pot fi modificate si
aduse la  cunostiinta  tuturor  celor  interesati  pina la  data limita  de depunere a  ofertelor,in  timp ce clauzele  specifice  pot  fi
negociate/modificate atata timp cat nu introduc conditii care ar fi permis atribuirea contractului unui alt operator economic sau
daca modificarea nu schimba balanta economica a contractului in favoarea contractantului.

 
IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei
Operatorii economici au obligatia de a transmite in SEAP oferta si DUAE pana la data si ora limita stabilite pentru primirea ofertelor
mentionate in anuntul de participare simplificat.In vederea completarii  DUAE (documentul unic de achiziții european) se va accesa
linck-ul: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter sau https://ec.europa.eu/tools/espd.  Documentele vor fi semnate
cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificate calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in
conditiile legii si se vor incarca in SEAP in sectiunile specifice disponibile  in sistem informatics si numai de catre operatori economici
inregistrati.  Oferta  transmisa  electronic  in  SEAP  va  contine  urmatoarele:  DUAE  completat  de  ofertant,  membru  asociat,
subcontractant, tert sustinator(daca este cazul), dovada constituirii garantiei de participare, propunere tehnica, propunere financiara.
Oferta si documentele care o insotesc care nu sunt semnate cu semnatura electronica extinsa bazata pe un certificate calificat,
eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat , va fi considerate inacceptabila in conformitate cu art.143,alin.2,lit.j din HG
394/2016.In cazul in care unei oferte ii lipseste una din cele doua componente asa cum sunt precizate la art. 3,alin1, lit f din Legea
99/2016 aceasta va fi  considerate inacceptabila in conformitate cu cu art.143,alin.2,lit.k din HG 394/2016.Oferta are caracter
obligatoriu, din punct de vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate stabilita de catre entitatea contractanta.Riscurile
transmiterii oferte, inclusiv forta majora, cad in sarcina operatorului economic.

 

Sectiunea VI Informatii suplimentare
 

VI.1 Aceasta achizitie este periodica
 

 Nu
Programul estimat de publicare a anunturilor viitoare : -

 
VI.2 Informatii privind fluxurile de lucru electronice

 
 

VI.3 Informatii suplimentare
 

-
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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; Localitate: Bucuresti; Cod Postal: 030084; Tara: Romania; Codul NUTS: RO321 Bucuresti;
Adresa  de  e-mail:  office@cnsc.ro;  Nr  de  telefon:  +40  213104641;  Adresa  web  a  sediului  principal  al  autoritatii/entitatii
contractante(URL) http://www.cnsc.ro; 

 
VI.4.3 Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: -

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