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Acord-cadru de lucrări pentru „Întreținere curentă și
periodică - plombări și covoare bituminoase - pe
drumurile județene - județul Harghita, pentru perioada
2021-2022”
Anunt de participare

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire si adrese
JUDETUL HARGHITA
Cod de identificare fiscala: 4245763; Adresa: Strada: P-ta Libertatii, nr. 5; Localitatea: Miercurea-Ciuc; Cod NUTS: RO124 Harghita; Cod
postal: 530140; Tara: Romania; Persoana de contact: Groza Noémi; Telefon: +40 266207720; Fax: +40 266207725; E-mail:
achizitiipublice@judetulharghita.ro; Adresa internet: (URL) www.judetulharghita.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: www.elicitatie.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: (URL) https://elicitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100114647
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
Agentie/birou regional sau local

I.5) Activitate principala
Servicii generale ale administratiilor publice

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei
II.1.1) Titlu
Acord-cadru de lucrări pentru „Întreținere curentă și periodică - plombări și covoare bituminoase - pe drumurile județene - județul
Harghita, pentru perioada 2021-2022”
Numar referinta: 4245763_2021_PAAPD1178299

II.1.2) Cod CPV principal
45233141-9 Lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului
Lucrari / Executarea

II.1.4) Descrierea succinta
Se vor executa lucrări de întreținere curentă (plombări) și întreținere periodică(covoare bituminoase) pe drumurile județene
din județul Harghita.
Lucrările de întreținere pentru care se va încheia Acorduri cadru sunt împărțite în două loturi:
- Lot nr. 2 – Zona Gheorgheni
- Lot nr. 3 – Zona Odorhei și Cristur
Lucrările se vor executa pe bază de contracte subsecvente încheiate și după emiterea ordinului de începere a autorității
contractante.
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Principalele lucrări care urmează a fi executate:
Lucrări de întreținere curentă:
- Plombări, colmatarea rosturilor/crăpăturilor, tratare burdușiri și tasări locale, decaparea mecanică a îmbrăcăminții existente;
Lucrări de întreținere periodică:
- Covoare bituminoase, ridicarea la cotă capac/ cămin/grătar de scurgere;
De asemenea se vor include suprafețele existente aferente dotărilor drumurilor județene, respectiv platforme pentru mijloace de
transport în comun, parcări, refugii, alveole, precum și trotuarele, insulele de dirijare, refugiile pentru pietoni si pistele pentru
bicicliști.
Numărul de zile pana la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor: 16. Autoritatea
contractanta va răspunde in mod cIar si complet tuturor solicitărilor de clarificări/informațiiIor suplimentare în a 11 zi înainte de
termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.5) Valoarea totala estimate
Intervalul intre : 4470841,26 si 23015361,40; 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
Contractul este împartit în loturi: Da
Pot fi depuse oferte pentru: Numarul maxim de loturi: 2

Sectiunea II.2 Descriere
II.2.1) Titlu
1 Lot nr. 2 Zona Gheorgheni

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 45233141-9 Lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:
Drumurile județene din zona Gheorgheni, conform celor din secțiunea II.2.4Drumurile județene din zona Gheorgheni, conform celor
din secțiunea II.2.4

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Acordul cadru se încheie pentru:
1. Lucrări de întreținere curentă:
- Plombări, colmatarea rosturilor/crăpăturilor, tratare burdușiri și tasări locale, decaparea mecanică a îmbrăcăminții existente;
2. Lucrări de întreținere periodică:
- Covoare bituminoase, ridicarea la cotă capac/ cămin/grătar de scurgere;
1. DJ 126 Voșlobeni-Suseni-Ciumani-Joseni-Lăzarea, km 0+000 - 18+720
2. DJ 127 Ditrău-Țengheler-Hagota-Recea Tulgheș, km 0+000 33+820
3. DJ 128 Borsec-Jolotca, km 0+000 - 20+864
4. DJ 138 Liban-Valea Strâmbă, km 27+000 - 52+493
5. DJ 153C Lim. Județ Mureș - Ciutac - Remetea-Ditrău km 51+150 - 72+050
6. DJ 153D Remetea-Martonca-Subcetate-Sărmaș km. 0+000 - 14+625
7. DJ 174A Lim. Județ Suceava - Bilbor-DN 15 km. 8+800 - 39+900
8. DJ 174B Bilbor - Capu Corbului km. 0+000 - 18+020
9. DJ 174C Lim. Județ Suceava - Bilbor - DJ 174A, km 5+000 - 11+300
10. Drumuri aflate în administrarea Consiliului Județean Harghita
11. Drumuri și sectoare de drumuri pentru care au fost încheiate Contracte de asociere de către Consiliul Județean Harghita cu UATuri pentru executarea de lucrări de întreținere și reparații
12. Incintele imobilelor aflate în patrimoniul sau administrarea Consiliului Județean Harghita
Cantitățile minime și maxime sunt precizate în documentul 4.4 Anexa nr. 1 - cant. min. si max..xlsx încărcat în documentația
prezentei proceduri.

II.2.5) Criterii de atribuire
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Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara
Pondere: 90%
Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru
celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Denumire factor evaluare: FACTORUL DE EVALUARE CALITATE (T) - Garanția acordată pentru covoarele bituminoase și ridicarea la
nivel a capacelor la căminele de vizitare/grătare de scurgere
Descriere: Punctajul maxim acordat pentru acest factor este de 10 puncte, ponderea este de 10%
Pondere: 10%
Algoritm de calcul: Punctajul individual obținut la acest factor de evaluare de către un ofertant cu oferta admisibilă X se va calcula
astfel: FactorTx=factorx/factormax X 10 p unde: Factorx – garantia acordata covoarelor bituminoase de catre ofertantul X, exprimata
in an(luni)i factormax – garanția maximă este de 3 ani (36 luni); Important: – Conform Caietului de sarcini, garanția minimă
obligatorie pentru covoarele bituminoase și ridicarea la nivel a capacelor la căminele de vizitare/grătare de scurgere este de 2 ani
(24 luni), pentru care se acorda 0,01 puncte; - Punctajul se calculează cu rotunjire la 2 zecimale; - Acordarea unei garanții mai mari
de 3 ani (36 luni) nu este justificabilă din punct de vedere tehnic și nu se va puncta suplimentar;

II.2.6 Valoarea estimata
Intervalul intre : 1723177,28 si 9871115,40; 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.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 20; Durata in zile: Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-

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
Tip finantare: Fonduri bugetare

II.2.14) Informatii suplimentare
-

II.2.1) Titlu
2 Lot nr. 3 Zona Odorhei și Cristur

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 45233141-9 Lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.2)
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II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:
Drumurile județene din zona Odorhei și Cristur așa cu sunt indicate la secțiunea II.2.4Drumurile județene din zona Odorhei și Cristur
așa cu sunt indicate la secțiunea II.2.4

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Acordul cadru se încheie pentru:
1. Lucrări de întreținere curentă:
- Plombări, colmatarea rosturilor/crăpăturilor, tratare burdușiri și tasări locale, decaparea mecanică a îmbrăcăminții existente;
2. Lucrări de întreținere periodică:
- Covoare bituminoase, ridicarea la cotă capac/ cămin/grătar de scurgere;
1. DJ 131 Lim. Jud. Covasna-Ocland-Mărtiniş -DJ 137, km38+621 - 70+860
2. DJ 131A Băile Homorod-Mărtiniș, km 0+000 - 16+645
3. DJ132 Lim. Județ Brașov-Ocland-Merești-Lueta-Vlăhița, km 18+220- 47+085
4. DJ 132A Mărtiniș-Mereșt-Peștera Merești, km 0+000 - 16+095
5. DJ 132B Lim. Județ Brașov-Orășeni, km 16+516 - 18+424
6. DJ 133 lim. Județ Mureș-Dârjiu-Ulieș-Daia-Orășeni-Sânpaul, km15+000 - 41+866
7. DJ 134 Lim. Județ Mures-Uilac-ram. DJ 134A, km 18+400 - 26+550
8. DJ 134A DJ 134-Eliseni-Săcel-Șoimoșu Mic-Cristuru Secuiesc , km0+000
9. DJ 134B DN 13A-TămașuDJ 134A, km 0+000-3+740
10. DJ134C DN 13A-Bulgăreni-Dealu-Tibod-Odorheiu Secuiesc, km 0+000 - 21+483
11. DJ135 Lim. Județ Mureș-Siclod-Cușmed-Atid-Firtănuș-Tărcești- Cobătești, km 45+400 - 74+210
12. DJ136 Lim.Județ Mureș-Goagiu-Andreeni-Cristuru Secuiesc, km 14+000 - 28+985
13. DJ 136A Lim jud MS-Crișeni-Atid-Atia-DN 13A, km 3+800 - 28+500
14. DJ 136B Goagiu-Vârf Pesentea-Inlăceni-Firtușu-Păuleni-DN13A, km 0+000 - 24+306
15. DJ 137 Odorheiu Secuiesc-Cristuru Secuiesc, km 0+000 - 21+209
16. DJ 137A DJ 137-Ulieș-lim jud BV , km 0+000 - 16+000
17. DJ 137C Tăureni-Forțeni-Polonița - DN 13A, km 0+000 - 12+200
18. DJ 138 Brădești-Zetea-Sub Cetate-Șicasău, km 0+000 - 27+000
19. DJ 138B DJ 138-Vărșag, km 0+000 - 15+000
Cantitățile minime și maxime sunt precizate în documentul 4.4 Anexa nr. 1 - cant. min. si max..xlsx încărcat în documentația
prezentei proceduri.

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara
Pondere: 90%
Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru
celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Denumire factor evaluare: FACTORUL DE EVALUARE CALITATE (T) - Garanția acordată pentru covoarele bituminoase și ridicarea la
nivel a capacelor la căminele de vizitare/grătare de scurgere
Descriere: Punctajul maxim acordat pentru acest factor de evaluare este 10 puncte din totalul de 100 de puncte și cu o pondere de
10% în totalul criteriului de atribuire.
Pondere: 10%
Algoritm de calcul: Algoritm de calcul : Punctajul individual obținut la acest factor de evaluare de către un ofertant cu oferta
admisibilă X se va calcula astfel:
FactorTx=factorx/factormax X 10 p unde:
Factorx – garantia acordata covoarelor bituminoase de catre ofertantul X, exprimata in ani (luni)
factormax – garanția maximă este de 3 ani (36 luni);
Important:
– Conform Caietului de sarcini, garanția minimă obligatorie pentru covoarele bituminoase și ridicarea la nivel a capacelor la
căminele de vizitare/grătare de scurgere este de 2 ani (24 luni), pentru care se acorda 0,01 puncte;
- Punctajul se calculeaza cu rotunjire la 2 zecimale;
- Acordarea unei garanții mai mari de 3 ani (36 luni) nu este justificabilă din punct de vedere tehnic și nu se va puncta suplimentar;
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II.2.6 Valoarea estimata
Intervalul intre : 2747663,98 si 13144246; 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.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 20; Durata in zile: Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-

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
Tip finantare: Fonduri bugetare

II.2.14) Informatii suplimentare
-

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:
Operatorul Economic (Candidat individual, membru al unei Asocieri, Subcontractant, Terț Susținător) sau orice persoana care este
membru al consiliului/organului de administrare, de conducere sau de supervizare al acestuia sau care are putere de reprezentare,
de decizie sau de control În cadrul acestuia nu trebuie sa se afle în niciuna dintre situațiile menționate la articolul 164 alin. (1) din
Legea nr. 98/2016 privind motivele de excludere referitoare la condamnările penale.
Motivele de excludere sunt identificate în Partea III, secțiunea A din DUAE (solicitare).
Operatorul Economic (Candidat individual, membru al unei asocieri, Subcontractant, Susținător de terța parte) nu trebuie sa se afle
in niciuna dintre situațiile menționate la articolul 167 alin.(1) din Legea nr. 98/2016 privind motivele de excludere legate de
insolvență, conflicte de interese sau abateri profesionale.
Motivele de excludere sunt identificate în Partea III, Secțiunea C din Partea DUAE (solicitare).
Operatorii Economici nu vor fi excluși din procedura de atribuire, chiar dacă există motive de excludere dacă aceștia demonstrează
că se încadrează în oricare dintre situațiile menționate la articolele 165 alin. (3), 166 alin. (2), 167 alin. (2) și 171 din Legea nr. 98/2016
privind achizițiile publice, și anume dacă:
i. Operatorul Economic, anterior deciziei de excludere, îşi îndeplinește obligațiile prin plata impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la
bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalități de stingere a acestora sau beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea
acestora ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi ori penalități de întârziere
acumulate sau a amenzilor.
ii. cuantumul impozitelor, taxelor și contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate de Operatorul Economic și restante este
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mai mic de 10.000 lei (pentru echivalența monetară se va face referire la cursul de schimb publicat de Banca cursul BNR din ziua
publicării Anunțului de participare.
iii. Autoritatea Contractantă stabilește, pe baza informațiilorși/sau documentelor prezentate de Operatorul Economic, că
Operatorul Economic împotriva căruia s-a deschis procedura generală de insolvențăare capacitatea de a executa Contractul de
achiziție publică/Acordul-cadru. Aceasta presupune că Operatorul Economic se află fie în faza de observație și a adoptat măsurile
necesare pentru a întocmi un plan de reorganizare fezabil, ce permite continuarea, de o manieră sustenabilă, a activității curente, fie
este în cadrul fazei de reorganizare judiciară și respectă integral graficul de implementare a planului de reorganizare aprobat de
instanță.
iv. Entitatea Contractantă consideră dovezile prezentate ca fiind suficiente pentru demonstrarea în concret a credibilității prin
faptul că Operatorii Economici au adoptat măsuri de conformitate care vizează: (i) remedierea consecințelor oricăror infracțiuni sau
abateri și (ii) prevenirea eficientă a săvârșirii unor noi infracțiuni sau a altor fapte ilicite.
În conformitate cu art. 167 alin (1), lit. e) din Legea nr. 98/2016, Autoritatea Contractantă exclude din participarea la procedura de
atribuire orice Operator Economic care se află într-o situație de conflict de interese în sensul art. 59 din Legea 98/2016 și care nu
poate fi remediată prin măsuri pentru eliminarea circumstanțelor care au generat conflictul de interese în sensul celor enumerate la
art. 62, alin. (3) din Legea 98/2016.
Persoanele cu funcție de decizie în cadrul Autorității Contractante:
1. Borboly Csaba -președinte
2. Barti Tihamér – vicepreședinte
3. Bíró Barna-Botond - vicepreședinte
4. Incze Csongor - consilier județean
5. Becze István - consilier județean
6. Bíró Zsolt - consilier județean
7. Conțiu Lucian - consilier județean
8. Csillag Péter - consilier județean
9. Dávid Lajos - consilier județean
10. Dobrean Teodor-Constantin - consilier județean
11. Ferencz-Salamon Alpár László - consilier județean
12. Györgyi Attila - consilier județean
13. Hîrlav Costin - consilier județean
14. Izsák Alina - consilier județean
15. Kántor Boglárka - consilier județean
16. Kolozsvári Tibor - consilier județean
17. Kolumbán Dávid - consilier județean
18. Lőrincz Árpád István - consilier județean
19. Márton Csaba - consilier județean
20. Nagy Mária-Terézia - consilier județean
21. Portik Erzsébet-Edit - consilier județean
22. Rácz Árpád - consilier județean
23. Rákosi Seiwarth Ildikó - consilier județean
24. Rákossy Botond-József - consilier județean
25. Rátz István - consilier județean
26. Sándor Barna - consilier județean
27. Sinka Arnold - consilier județean
28. Solyom László - consilier județean
29. Szentes Antal - consilier județean
30. Tőkés Lehel - consilier județean
31. Vaidoș Alexandru - consilier județean
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
1. Bicăjanu Vasile – director executiv
2. Biró Emese-Erzsébet – director adjunct
3. Nistor Maria Angela – consilier
SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE
1. Groza Noémi- șef serviciu
2. Császár Judith – consilier achizitii publice
3. Gergely Olga - consilier achizitii publice
4. György Emilia – consilier achizitii publice
5. Ioance Erika- consilier
6. Lakatos Zsolt - consilier achizitii publice
7. Sabău Elena Andrea - consilier achizitii publicii
8. Vass Erika - consilier
DIRECŢIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
Anunt publicat: [CN1028848/01.03.2021]
Generat la: 20.04.2021 11:27

Pagina 6

Sistemul Electronic de Achizitii Publice
1. Antal Renáta – pt. secretarul județului
2. Bodó Alpár – pt. director executiv
3. Munteanu Éva – pt. director executiv
4. Vágássy Alpár - director executiv
5. Dragu Márk - Ádám- consilier juridic
6. Kovács Zsolt - consilier juridic
7. Mîndrescu Alina-Gabriela - consilier juridic
8. Virágh Ferenc- consilier juridic
DIRECȚIA GENERALĂ TEHNICĂ
1. Chiorean Adrian-Alexandru- director general adjunct
2. Zolya Zsombor – Șef serviciu
3. Albert Katalin- consilier
4. Bardócz László – referent
5. Bors Dénes – consilier
6. Dajka Zoltán
7. Darvas Tibór
8. Dósa Levente
9. Izsák Levente – inspector
10. Ötvös Edit – referent de specialitate
11. Suciu Róbert-Ignác- Consilier
Modalitate de demonstrare a îndeplinirii cerinței: Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de
atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea
DUAE urmează a fi prezentate la solicitarea autorității contractante doar de către ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul
intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
Documentele suport includ, dar nu se limitează la:
i. caziere judiciare: cazierul judiciar al Operatorului Economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de
supraveghere al Operatorului Economic sau al persoanelor care au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul
acestuia, așa cum sunt identificate aceste persoane în Certificatul Constatator al Operatorului Economic eliberat de registrul
profesional sau registrul comerțului din țara în care este stabilit Operatorul Economic);
ii. certificate de atestare fiscală și / sau alte documentele justificative emise în țara în care este stabilit Operatorul Economic :
certificat de atestare fiscală care indică nivelul obligațiilor bugetare datorate și restante aferente impozitelor, taxelor și contribuţiilor
la bugetul general consolidat, în limitele specificate de prevederile legale aplicabile (art.166din Legea nr. 98/2016); documente care
demonstrează că Operatorul Economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166alin. (2), art. 167alin. (2) și art. 171 din
Legea 98/2016;
iii. alte documente echivalente emise de autoritățile competente din țara în care este stabilit Operatorul Economic.
Operatorii Economici vor depune versiuni sau traduceri ale documentelor suport în limba procedurii specificată în secțiunea IV.2.4) a
Anunțului de Participare, respectiv în limba română.
Autoritatea contractantă acceptă ca fiind suficient și relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul nu se încadrează în una
dintre situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167, orice document considerat edificator din acest punct de vedere, în țara de origine
sau în țara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorități
competente din țara respectivă.
În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus,
sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167, autoritatea contractantă are obligația de a
accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria
răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații
profesionale care are competențe în acest sens.
Conform art. 173 aliniat (1) din Legea 98/2016 operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de
înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în
niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac
obiectul contractului.
Cerința minimă menționată mai sus referitoare la înscrierea într-un registru profesional sau comercial trebuie să fie îndeplinită de
toți Operatorii Economici implicați în procedură, indiferent de rolul acestora: Ofertant (Operator Economic individual), membru al
unei Asocieri, Subcontractanții nominalizați sau Terți Susținători pe care se bazează Ofertantul.
Ca dovadă preliminară pentru verificarea capacității de exercitare a activității profesionale, Operatorii Economici (Ofertant individual,
membru al Asocierii, Subcontractant, Terț Susținător) trebuie să prezinte o declarație pe propria răspundere completată și semnată.
Declarația pe proprie răspundere este reprezentată de DUAE (răspuns).
În cazul în care Ofertantul:
i. este o Asociere de Operatori Economici,
ii. propune Subcontractanți (cunoscuți în momentul depunerii Ofertei),
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iii. se bazează pe TerțiSusținători,
fiecare Operator Economic va prezenta câte un DUAE (răspuns) separat, așa cum este specificat mai sus și va include informațiile
solicitate.
Modalitate de demonstrare a îndeplinirii cerinței:
Ca urmare a unei solicitări exprese din partea Autorității Contractante și înainte de atribuirea acordului-cadru, Ofertantul (Ofertant
individual sau Asociere de Operatori Economici) clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documente
justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informațiile cuprinse
în DUAE (răspuns).
Cerința de a prezenta documente justificative actualizate este aplicabilă tuturor Operatorilor Economici care au legătură cu
Ofertantul în această procedură (Subcontractanți sau Terți susținători), dacă este cazul.
Documentele suport actualizate trebuie să:
i. susțină toate declarațiile incluse în DUAE (răspuns) în secțiunea/secțiunile solicitată(e)
ii. demonstreze că:
a. Operatorul Economic este constituit în mod legal în țara sa de origine și nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a
constituirii,
b. își desfășoară activitatea profesională în mod legal pe piață:
i. există corespondență între obiectul principal al Contractului/Acordului-cadru și activitatea economică indicată în Actul Constitutiv
al operatorului Economic sub forma codului NACE (Clasificarea statistică a activităților economice în Comunitatea Europeană) sau
echivalent pentru Operatorul Economic/Operatorii Economiciavând rolul deOfertant.
ii. există corespondență între activitatea asociată rolului Operatorului Economic în cadrul procedurii și activitatea economică
menționată în documentul de constituire a Operatorului Economic sub forma codului NACE (Clasificarea statistică a activităților
economice în Comunitatea Europeană)sau echivalent pentru Subcontractant/Subcontractanți și / sau TerțulSusținător/Terții
Susținători.
Documentele justificative considerate adecvate pentru demonstrarea informațiile incluse în DUAE (răspuns) pe care Operatorul
Economic le poate propune Autorității Contractante includ, dar nu se limitează la:
i. certificate eliberate de registrul profesional sau de registrul comerțului sau documente echivalente emise de autoritățile
competente din țara în care este stabilit Operatorul Economic;
ii. alte dovezi pe care Operatorul Economic le poate prezenta în conformitate cu legislația țării în care este stabilit.
În orice moment pe parcursul procesului de evaluare, Autoritatea Contractantă poate solicita oricăruia dintre Operatorii Economici
implicați în această procedură să demonstreze cu documente justificative informațiile incluse în DUAE (răspuns), dacă acest lucru
este necesar pentru a se asigura buna desfășurare a procedurii.
Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a solicita informații direct de la autoritățile competente în cazul în care există
incertitudini în legătură cu îndeplinirea cerinței minime de calificare referitoare la capacitatea de exercitare a activității profesionale
inclusă în Anunțul de participare.
Documentele vor fi scanate și semnate cu semnătura electronică extinsă, vor fi transmise prin SEAP.
- Pentru persoanele juridice străine: documente echivalente emise in tara de rezidență (se va verifica prin accesarea
http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do), Certificatul de Rezidența Fiscală (evitarea dublei impuneri) sau o declarație valabilă
pentru anul calendaristic în curs. Documentele originale însoțite de traducere în limba română, scanate și semnate cu semnătura
electronică extinsă, vor fi transmise prin SEAP.

III.1.2) Situatia economica si financiara
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Nu
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: -

III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie:
1.) Loturile: 1,2
Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat
Ofertantul (Operator Economic individual sau Asociere de Operatori Economici) trebuie să demonstreze că în ultimii 5 ani până la
data limită de depunere a Ofertei a executat lucrări similare cu obiectul contractului respectiv lucrari de constructie noua si/sau
modernizare si/sau reabilitare si/sau largire de autostrăzi si/sau drumuri nationale si/sau drumuri expres si/sau drumuri judetene la
nivelul a cel puțin un contract.
Pentru scopul acestei proceduri:
i. Referința la ultimii 5 ani trebuie să fie întotdeauna calculată în sens invers plecând de la termenul-limită de depunere a Ofertei,
așa cum este indicat în Anunțul de participaresau orice eventuală erată publicată de către Autoritatea Contractantă.
ii. "lucrari executate în mod corespunzător" trebuie să fie înțelese drept lucrari executate în limitele acordului dintre Ofertant și
beneficiarul lucrărilor menționate.
În cazul unei Asocieri, îndeplinirea cerințelor minime privind capacitatea tehnică și / sau profesională trebuie demonstrată prin
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luarea în considerare a resurselor cumulative ale membrilor Asocierii și are obligația:
i. să depună împreună cu Oferta, până la termenul-limită de depunere a Ofertelor, următoarele:
a. Acordul de asociere;
b. câte un DUAE (răspuns) separat pentru fiecare Operator Economic (Ofertant individual, membrii Asocierii, Subcontractanți, Terți
Susținători), cu care participă în comun la procedura de atribuire, completând informațiile solicitate in Partea II (Secțiunile A și B),
Partea III, Partea IV: Criterii de selecție Secțiunea C: Capacitatea tehnică și profesională, rubrica "Pentru contractele de achiziție de
lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat" completat și semnat de fiecare Operator Economic cu care participa în comun la
procedura de atribuire;
ii. să bifeze“Da”în propriul DUAE (răspuns), Partea II: Informații referitoare la operatorul economic, Secțiunea A: Informații privind
operatorul economic, “Operatorul economic participă la procedura de achiziție publică împreună cu alții? ”și să completeze
informațiile suplimentare solicitate în acest sens.
Pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime de calificare referitoare la experiența profesională r Ofertantul poate invoca
sprijinul unui Terț Susținător, ale cărei capacități le utilizează, conform prevederilor art. 182 și următoarele din Legea nr. 98/2016.
Ofertantul va consulta Partea a II-a din DUAE: "Informații referitoare la operatorul economic, secțiunea C: Informații privind utilizarea
capacităților altor entități" pentru furnizarea informațiilor solicitate în formularul DUAE (răspuns).
Ofertantul poate invoca sprijinul unui Terț Susținător pentru a demonstra îndeplinirea cerinței minime de calificare referitoare la
"principalele lucrări executate în mod corespunzător", numai atunci când Terțul Susținător va executa efectiv partea din Contract
pentru care acesta acordă sprijinul, îndeplinind astfel în mod implicit și rolul de Subcontractant.
Fiecare Terț Susținător trebuie:
i. să îndeplinească cerința minimă de calificare referitoare la "principalele lucrări executate în mod corespunzător";
ii. să îndeplinească cerințele privind motivele de excludere;
iii. să fie înscris într-un registru profesional sau comercial relevant în țara în care este stabilit.
Pentru a demonstra îndeplinirea cerinței minime de calificare, Ofertantul trebuie să dovedească Autorității Contractante că va avea
la dispoziție resursele necesare prin prezentarea odată cu oferta a unui angajament "Angajamental Terțului Susținător (angajament
necondiționat) cu privire la susținerea tehnică și profesională"
Pentru accesarea altor aspecte aferente îndeplinirii Capacității tehnice si profesionale, se vor avea în vedere toate cele prezentate în
secțiunea III.1.3 CAPACITATEA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ din documentul INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANȚI - Ofertantul
(Operator Economic individual sau Asociere de Operatori Economici) trebuie să demonstreze că în ultimii 5 ani până la data limită
de depunere a Ofertei a executat lucrări similare cu obiectul contractului respectiv lucrari de constructie noua si/sau modernizare
si/sau reabilitare si/sau largire de autostrăzi si/sau drumuri nationale si/sau drumuri expres si/sau drumuri judetene la nivelul a cel
puțin un contract.
Pentru scopul acestei proceduri:
i. Referința la ultimii 5 ani trebuie să fie întotdeauna calculată în sens invers plecând de la termenul-limită de depunere a Ofertei,
așa cum este indicat în Anunțul de participaresau orice eventuală erată publicată de către Autoritatea Contractantă.
ii. "lucrari executate în mod corespunzător" trebuie să fie înțelese drept lucrari executate în limitele acordului dintre Ofertant și
beneficiarul lucrărilor menționate.
În cazul unei Asocieri, îndeplinirea cerințelor minime privind capacitatea tehnică și / sau profesională trebuie demonstrată prin
luarea în considerare a resurselor cumulative ale membrilor Asocierii și are obligația:
i. să depună împreună cu Oferta, până la termenul-limită de depunere a Ofertelor, următoarele:
a. Acordul de asociere;
b. câte un DUAE (răspuns) separat pentru fiecare Operator Economic (Ofertant individual, membrii Asocierii, Subcontractanți, Terți
Susținători), cu care participă în comun la procedura de atribuire, completând informațiile solicitate in Partea II (Secțiunile A și B),
Partea III, Partea IV: Criterii de selecție Secțiunea C: Capacitatea tehnică și profesională, rubrica "Pentru contractele de achiziție de
lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat" completat și semnat de fiecare Operator Economic cu care participa în comun la
procedura de atribuire;
ii. să bifeze“Da”în propriul DUAE (răspuns), Partea II: Informații referitoare la operatorul economic, Secțiunea A: Informații privind
operatorul economic, “Operatorul economic participă la procedura de achiziție publică împreună cu alții? ”și să completeze
informațiile suplimentare solicitate în acest sens.
Pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime de calificare referitoare la experiența profesională r Ofertantul poate invoca
sprijinul unui Terț Susținător, ale cărei capacități le utilizează, conform prevederilor art. 182 și următoarele din Legea nr. 98/2016.
Ofertantul va consulta Partea a II-a din DUAE: "Informații referitoare la operatorul economic, secțiunea C: Informații privind utilizarea
capacităților altor entități" pentru furnizarea informațiilor solicitate în formularul DUAE (răspuns).
Ofertantul poate invoca sprijinul unui Terț Susținător pentru a demonstra îndeplinirea cerinței minime de calificare referitoare la
"principalele lucrări executate în mod corespunzător", numai atunci când Terțul Susținător va executa efectiv partea din Contract
pentru care acesta acordă sprijinul, îndeplinind astfel în mod implicit și rolul de Subcontractant.
Fiecare Terț Susținător trebuie:
i. să îndeplinească cerința minimă de calificare referitoare la "principalele lucrări executate în mod corespunzător";
ii. să îndeplinească cerințele privind motivele de excludere;
iii. să fie înscris într-un registru profesional sau comercial relevant în țara în care este stabilit.
Pentru a demonstra îndeplinirea cerinței minime de calificare, Ofertantul trebuie să dovedească Autorității Contractante că va avea
la dispoziție resursele necesare prin prezentarea odată cu oferta a unui angajament "Angajamental Terțului Susținător (angajament
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necondiționat) cu privire la susținerea tehnică și profesională"
Pentru accesarea altor aspecte aferente îndeplinirii Capacității tehnice si profesionale, se vor avea în vedere toate cele prezentate în
secțiunea III.1.3 CAPACITATEA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ din documentul INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANȚI
1.) Loturile: 1,2
Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii
Ofertantul (Operatorul Economic individual sau fiecare membru al unei Asocieri) trebuie să demonstreze că deține certificări
specifice care atestă respectarea de către acesta a standardului de asigurare a calității
- conform SR EN ISO 9001 sau echivalent valabil la momentul prezentarii, in raport cu domeniul in care se incadreaza
activitatea/activitatile principala/ principale ce face obiectul contractului.
În cazul în care Ofertantul este o Asociere de Operatori Economici, fiecare membru al Asocierii trebuie să prezinte individual
informațiile pentru partea din Contract pe care o va realiza, demonstrând că deține certificări specifice care atestă respectarea de
către acesta a standardului de asigurare a calității :
- conform SR EN ISO 9001 sau echivalent valabil la momentul prezentării, in raport cu domeniul in care se încadrează
activitatea/activitățile principală/ principale ce face obiectul contractului. - Ofertantul (Operatorul Economic individual sau fiecare
membru al unei Asocieri) trebuie să demonstreze că deține certificări specifice care atestă respectarea de către acesta a standardului
de asigurare a calității
- conform SR EN ISO 9001 sau echivalent valabil la momentul prezentarii, in raport cu domeniul in care se incadreaza
activitatea/activitatile principala/ principale ce face obiectul contractului.
Ca dovadă preliminară pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerințe minime de calificare, Ofertantul (Operatorul Economic
individual sau fiecare membru al Asocierii de Operatori Economici) trebuie să prezinte o declarație pe propria răspundere completă
și semnată.
Declarația pe proprie răspundere este reprezentată de DUAE (răspuns).
Consultați Partea IV. Criterii de selecție, Secțiunea D: Sisteme de asigurare a calității și standarde de management de mediu în DUAE
(răspuns) rubrica "Certificate emise de organisme independente cu
privire.
În cazul în care Ofertantul este o Asociere de Operatori Economici, fiecare membru al Asocierii trebuie să prezinte individual
informațiile pentru partea din Contract pe care o va realiza, demonstrând că deține certificări specifice care atestă respectarea de
către acesta a standardului de asigurare a calității :
- conform SR EN ISO 9001 sau echivalent valabil la momentul prezentarii, in raport cu domeniul in care se încadrează
activitatea/activitățile principală/ principale ce face obiectul contractului.
2.) Loturile: 1,2
Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediu
Ofertantul (Operatorul Economic individual sau fiecare membru al unei Asocieri) trebuie să demonstreze că deține certificări
specifice care atestă respectarea de către acesta a standardului de mediu.
- conform SR EN ISO 14001:2015 sau echivalent valabil la momentul prezentarii, in raport cu domeniul in care se incadreaza
activitatea/activitatile principala/ principale ce face obiectul contractului.
În cazul în care Ofertantul este o Asociere de Operatori Economici, fiecare membru al Asocierii trebuie să prezinte individual
informațiile pentru partea din Contract pe care o va realiza, demonstrând că deține certificări specifice care atestă respectarea de
către acesta a standardului de asigurare a calității :
- conform SR EN 14001:2015 sau echivalent valabil la momentul prezentării, in raport cu domeniul in care se încadrează
activitatea/activitățile principală/ principale ce face obiectul contractului. - Ofertantul (Operatorul Economic individual sau fiecare
membru al unei Asocieri) trebuie să demonstreze că deține certificări specifice care atestă respectarea de către acesta a standardului
de asigurare a calității
- conform SR EN 14001:2015 sau echivalent valabil la momentul prezentarii, in raport cu domeniul in care se incadreaza
activitatea/activitatile principala/ principale ce face obiectul contractului.
Ca dovadă preliminară pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerințe minime de calificare, Ofertantul (Operatorul Economic
individual sau fiecare membru al Asocierii de Operatori Economici) trebuie să prezinte o declarație pe propria răspundere completă
și semnată.
Declarația pe proprie răspundere este reprezentată de DUAE (răspuns).
Consultați Partea IV. Criterii de selecție, Secțiunea D: Sisteme de asigurare a calității și standarde de management de mediu în DUAE
(răspuns) rubrica "Certificate emise de organisme independente cu
privire.
În cazul în care Ofertantul este o Asociere de Operatori Economici, fiecare membru al Asocierii trebuie să prezinte individual
informațiile pentru partea din Contract pe care o va realiza, demonstrând că deține certificări specifice care atestă respectarea de
către acesta a standardului de asigurare a calității :
- conform SR EN ISO14001:2015 sau echivalent valabil la momentul prezentarii, in raport cu domeniul in care se încadrează
activitatea/activitățile principală/ principale ce face obiectul contractului.

III.1.5) Informatii privind contractele rezervate
Contractul este rezervat atelierelor protejate si operatorilor economici al caror scop este integrarea sociala si profesionala a
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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: 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.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa

IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii
Achizitia implica incheierea unui acord-cadru: Da
Numarul maxim preconizat de participanti la acordul-cadru: Justificarea oricarei durate care depaseste patru ani: -

IV.1.4) Informatii privind reducerea numarului de solutii sau de oferte in timpul negocierii sau al
dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiiloe care trebuie discutate sau
al ofertelor care trebuie negociate: Nu

IV.1.5) Informatii privind negocierea
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a atribui contractul pe baza ofertelor initiale fara a desfasura negocieri: Nu

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 achizitiile publice: Nu

IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Publicarea anterioara privind aceasta procedura
Numarul anuntului in JOUE:

IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data si ora locala: 08.04.2021 15:00

IV.2.3) Data estimata a expedierii invitatiilor de prezentare a ofertelor sau de participare catre candidatii
selectati
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IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Romana

IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta
Oferta trebuie sa fie valabila pana la: 08.08.2021
Durata in luni: 4

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.04.2021; Ora locala: 15:00
Locul:
In SEAP

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
Se va utiliza sistemul de comenzi electronice: Nu
Se va accepta facturarea electronica: Nu
Se vor utiliza platile electronice: Nu

VI.3) Informatii suplimentare
- Autoritatea contractantă configurează DUAE direct în secțiunea dedicată din formularul electronic de definire a documentației
de atribuire. DUAE, astfel configurat, este atașat automat de către sistem la respectiva documentație, ca fișier în format xml.
Pentru vizualizarea documentației de atribuire încarcate în SEAP , operatorii economici trebuie să dețină/instaleze pe statia de lucru,
aplicatia care permite verificarea semnăturii electronice si vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile
furnizorilor de semnatura electronica). Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentația de atribuire, operatorii
economici se vor înregistra în SEAP (www.elicitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din HG nr.395/2016 si vor
transmite solicitările având în vedere termenele de răspuns ale Autorității Contractante prevăzute la art.160-161 din Legea nr.98/2016.
- Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 16
- Autoritatea contractantă va răspunde în mod cIar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/ informațiiIor suplimentare în a 11-a zi
înainte de data limită de depunere a ofertelor.
Dacă ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale, autoritatea contractantă va încheia contractul cu ofertantul a cărui ofertă are cel
mai mic preț. Dacă prețurile sunt egale, autoritatea contractantă va solicita clarificări prin intermediul SEAP, în vederea încărcării
electronice de către operatorii economici de documente care conțin noi prețuri, în vederea departajării ofertelor.
In vederea completării formularului DUAE, operatorii economici interesați vor accesa următorul link:
http://anap.gov.ro/web/notificareprivind-utilizarea-duae-in-procedurile-desfasurate-exclusiv-prin-mijloace-electronice/
- Pentru transmiterea solicitărilor de clarificări privind documentația de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în
SEAP(www.elicitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 si vor transmite solicitările având în
vedere termenele de răspuns ale autorității contractante conf. art.160, 161 din Legea 98/2016. În cazul în care se constata că doua sau mai
multe oferte depuse se clasează pe locul I cu același punctaj, oferta declarata câștigătoare va fi oferta cu cel mai mic preț. În cazul în care
ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice
de catre operatorii economici de documente cu noi preturi, in vederea departajarii ofertelor.
În cazul în care un ofertant depune oferte pentru una doua sau trei loturi va incarca in SEAP pentru fiecare lot ofertat : garantia de
participare, DUAE, oferta tehnica și ofertă financiară.

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
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VI.4.3) Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:
Conform art. 8 alin (1) litera b) din Legea nr. 101/2016

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
Consiliul Judetean Harghita
Adresa: Piata Libertatii nr. 5; Localitatea: Miercurea-Ciuc; Cod postal: 530140; Tara: Romania; Telefon: +40 266207720; Fax: +40
266207725; E-mail: achizitiipublice@judetulharghita.ro; Adresa internet: (URL) www.judetulharghita.ro;

VI.5) Data expedierii prezentului anunt
01.03.2021
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