
Construire trotuar langa DJ 123D în comuna Sâncrăieni
Anunt de participare simplificat

 
 

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:  Noémi  Groza;  Telefon:  +40  266207720;  Fax:  +40  266207725;  E-mail:
achizitiipublice@judetulharghita.ro; Adresa internet: (URL) www.judetulharghita.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.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
Construire trotuar langa DJ 123D în comuna Sâncrăieni
Numar referinta: 4245763_2020_PA

 
II.1.2) Cod CPV principal
45233161-5 Lucrari de constructii de trotuare (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Lucrari / Executarea

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Lucrarea se va realiza conform prevederilor Proiectului nr. 3/2018 elaborat de SABE SRL. Proiectul tehnic, Caietul de sarcini,
Listele cu cantități de lucrări pentru realizare ainvestiției sunt puse la dispozița ofertanților.
 
Operatorul economic are dreptul de a solicita clarificari/informații suplimentare la documentația de atribuire pana in a 9-a zi înainte
de data limită de depunere a ofertelor.  Autoritatea contractanta va răspunde in mod clar si  complet tuturor solicitărilor de
clarificare/ informațiilor suplimentare în a 4-a zi înainte de data limită de depunere a ofertei.

 
II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 848000; 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: Nu
Pot fi depuse oferte pentru: -

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 45233161-5 Lucrari de constructii de trotuare (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -
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II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare: 
Lângă DJ 123D, Comuna SâncrăieniLângă DJ 123D, Comuna Sâncrăieni

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Se va executa trotuar pe partea dreaptă a drumului județean DJ 123D, lățimea medie de 1,50 m, din asfalt BA16 de 6 cm. Fundația
10 cm balast și 10 cm piatră spartă. Evacuarea apelor meteorice prin rigolă dalată carosabilă.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

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

 

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, Terț Susținător) nu trebuie să se afle în niciuna
dintre situațiile menționate la articolul 165 alin. (1) și (2) din Legea nr. 98/2016 privind motivele de excludere referitoare la plata
impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat.
Motivele de excludere sunt identificate în Partea III, Secțiunea B 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).
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.
Ca urmare a unei solicitări exprese din partea Autorității Contractante și înainte de atribuirea contractului de achiziție publică/
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 sauTerți susținători), dacă este cazul.
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.166 din Legea nr. 98/2016); documente care
demonstrează că Operatorul Economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2) și art. 171 din
Legea 98/2016;
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iii.   alte documente echivalente emise de autoritățile competente din țara în care este stabilit Operatorul Economic.
 
Pentru a preveni, a identifica și a remedia în mod eficient conflictele de interese care pot apărea peparcursul derulării procedurii de
atribuire, astfel încât să se evite orice denaturare a concurenței și să se asigure un tratament egal pentru toți Operatorii Economici,
Autoritatea Contractantă comunică în cele ce urmează numele persoanelor cu funcție de decizie în cadrul Autorității Contractante:
1. Borboly Csaba – președinte
2. Barti Tihamér - vicepresedinte
3. Biró Barna Botond – vicepresedinte
4. Vágássy Alpár – secreatarul județului
5. Szabó Barna – manager public
6. Albert Mátyás – consilier județean
7. Becica Mihai – consilier județean
8. Becze István – consilier județean
9. Berde László – consilier județean
10. Ciobanu Adrian-George – consilier județean
11. Csillag Petru – consilier județean
12. Derzsi Zoltán – consilier județean
13. Dobrean Teodor Constantin - consilier județean
14. Dobrean Vasile – consilier județean
15. Ferencz-Salamon Alpár-László – consilier județean
16. Fodor Zoltán – consilier județean
17. Hârlav Costin - consilier județean
18. Incze Csongor – consilier județean
19. Kántor Boglarka – consilier județean
20. Kassay Lajos-Péter - consilier județean
21. Kolozsvári Tibor - consilier județean
22. Kolumbán Dávid - consilier județean
23. Mezei János - consilier județean
24. Nagy Pál- consilier județean
25. Portik Erzsébet-Edit - consilier județean
26. Rácz Árpád - consilier județean
27. Rátz István - consilier județean
28. Salamon Zoltán - consilier județean
29. Sándor Barna - consilier județean
30. Sándor György - consilier județean
31. Sándor Krisztina – consilier județean
32. Szentes Antal - consilier județean
33. Zakariás Zoltán - consilier județean
COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII PUBLICE:
1. Groza Noémi- director general adjunct
2. Gergely Olga – consilier
3. Gergely Mária - inspector
4. Lakatos Zsolt - consilier
5. György Emilia - consilier
6. Császár Judith - consilier
7. Vass Erika – consilier
8. Sabău Elena Andrea – consilier
DIRECȚIA GENERALĂ ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA:
1. Antal Renáta – director general
2. Bodó Alpár – director general adjunct
3. Virágh Ferenc – consilier juridic
4. Dobrean Lucia–Doina - consilier juridic
5. Mîndrescu Alina-Gabriela- consilier juridic
6. Munteanu Éva – consilier juridic
7. Dragu Márk Ádám – consilier juridic
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICA:
1. Bicăjanu Vasile – director general
2. Biró Emese Erzsébet – director general adjunct
3. Nistor Maria Angela – consilier
DIRECȚIA GENERALĂ TEHNICĂ:
1.   Chiorean Adrian-Alexandru - director general adjunct
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2.   Péli Levente - director general adjunct
3.   Pápai Carol - şef serviciu
4.   Zolya Zsombor - şef serviciu
5.   Albert Katalin – consilier
6.   Gáspár Balázs – consilier
7.   Balázs Zoltán – consilier
8.   Pethő Enikő-Zsuzsánna- şef serviciu
9.   Suciu Róbert-Ignác - consilier
10.   Kész Imre Viktor - consilier
11.   Gergely Noémi – consilier
12.   Bardocz Áron - consilier
13.   Csurka Ludovic – consilier
14.   Karácsony Csaba – consilier
15.   Molnár Zsuzsanna – consilier
16.   Adorján Tamás – inspector de specialitate
17.   Gáspár Balázs – consilier
18.   Tamás Botond – inspector de specialitate
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.
Documentele justificative considerate adecvate pentru demonstrarea informațiile incluse în DUAE (răspuns) pe care Operatorul
Economic le poate propune Autorității Contractante includ, se limitează la:
-  certificate eliberate de registrul  profesional  sau de registrul  comerțului  sau documente echivalente emise de autoritățile
competente din țara în care este stabilit Operatorul Economic;
- alte dovezi pe care Operatorul Economic le poate prezenta în conformitate cu legislația țării în care este stabilit.
În cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie să depună documentele necesare pentru demonstrarea faptului că este autorizat să
desfăşoare partea sa din contract.
   Tertul/Tertii care asigura sustinerea in ceea ce priveste capacitatea tehnica si/sau profesionala trebuie sa depuna documentele
necesare pentru demonstrarea faptului ca este autorizat sa desfasoare activitatile care fac obiectul contractului.
   În cazul persoanelor juridice străine se solicită documente echivalente emise in tara de rezidenta, conforme legii ţării de rezidenţă
a acestuia, însoţite de traducerea acestora de către un traducător autorizat în limba româna.

 
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.) 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 in ultimii 5 ani până la
data limită de depunere a ofertei,  a executat lucrări  similare din punct de vedere al  complexitatii  si/sau utilitatii  cu cele ale
prezentului contract, la nivelul unuia sau mai multor contracte.
   Se considera lucrari similare, din punct de vedere al complexitatii si/sau utilitatii, lucrari de construire si/sau modernizare și/sau
reabilitare de drumuri si/sau strazi si/sau trotuare, sau alte lucrari de aceeasi natura si complexitate, sau superioare din punct de
vedere al complexitatii si/sau scopului - Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE,
urmează a fi prezentate ân SEAP, semnate electronic, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I
în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. În acest sens, vor fi prezentate certificate de bună execuție,
respectiv procese-verbale de recepție finală, procese-verbale la terminarea lucrărilor, procese verbale de recepție pentru părți/
obiecte din/de lucrare dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic și  funcțional,  proporţional cu valoarea lucrărilor
recepţionate sau orice alte documente emise sau contrasemnate de către beneficari publici sau privați, care să conțiă cel puțin
următoarele informații: părți contractante, obiectul contractului, valoarea real executată, perioada de execuție.
2.) Proportia de subcontractare
Subcontractarea:
În cazul în care Ofertantul (Operatorul Economic individual sau Asocierea de Operatori Economici) intenționează să subcontracteze
o parte din obiectul Contractului/Acordului-cadru, iar Subcontractanții sunt cunoscuți la momentul depunerii Ofertei, acesta trebuie
să prezinte informații despre partea pe care intenționează să o subcontracteze.
Ofertanții includ (dacă este cazul) informațiile privind subcontractarea unor părți a contractului, precum și informații cu privire la
subcontractant/subcontractanți în DUAE.
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Ofertantul trebuie să prezinte cel puțin Acordul/Acordurile de subcontractare cu Operatorul Economic/ Operatorii Economici care
îndeplinește/ îndeplinesc rolul de Terț Susținător pentru demonstrarea cerinței minime referitoare la experiența profesională
relevantă în ceea ce privește experiența similară.
Subcontractanţii pe a căror capacităţi se bazează ofertantul, trebuie să completeze, la rândul lor, un DUAE separat, completat și
semnat în mod corespunzător de către fiecare dintre aceștia. Acești subcontractanții completează DUAE cu toate informațiile privind
îndeplinirea criteriilor de calificare, menționând numărul și data contractului/ acordului de subcontractare pentru partea propusa
pentru subcontractare.
Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării
neîncadrării în motivele de excludere.
 
Asocierea:
Dreptul ofertantului de a participa la procedura prin asociere este prevăzută la art. 53 din Legea nr. 98/2016. Ofertantul va bifa “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  va completa informațiile
suplimentare solicitate în acest sens. În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va
prezenta DUAE, în care vor include informațiile cu privire la modul de îndeplinire a cerințelor de capacitate tehnică și profesională. 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.
 
Informații privind terțul susținător:
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
experiența similară numai atunci când Terțul Susținător va presta efectiv partea din Contract pentru care acesta acordă sprijinul,
îndeplinind astfel în mod implicit și rolul de Subcontractant.
În cazul în care Ofertantul se bazează pe Terți Susținători pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime de calificare referitoare la
experimenta similară, atunci fiecare Terț Susținător trebuie:
i.   să îndeplinească cerința minimă de calificare referitoare la experimenta similară
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.
Ofertantul  trebuie să dovedească Autorității  Contractante că va avea la dispoziție resursele necesare prin prezentarea unui
„Angajament al Terțului Susținător (angajament necondiționat) cu privire la susținerea tehnică și profesională" conform celui din
Modele formulare. - Informații privind subcontractarea:
 La solicitarea Autorității  contractante, ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor
admisibile, va face dovada îndeplinirii cerințelor de calificare pentru subcontractanți, prin prezentarea de documente justificative.
Autoritatea contractantă respinge subcontractantul propus în cazul în care din informaţiile şi documentele prezentate nu rezultă că
acesta  are  capacitatea  tehnică  şi  profesională  necesară  pentru  partea/părţile  din  contract  pe  care  acesta  urmează  să  o/le
îndeplinească efectiv, şi solicită ofertantului/candidatului o singură dată înlocuirea acestuia şi prezentarea unui alt subcontractant
care să aibă capacitatea tehnică şi  profesională necesară pentru partea/părţile din contract pe care acesta urmează să o/le
îndeplinească efectiv (art. 174 din Legea nr. 98/2016).
Autoritatea contractantă va solicita, la încheierea contractului de achiziţie publică, prezentarea contractelor de subcontractare.
Contractele prezentate trebuie să fie în concordanta cu oferta și se vor constitui în anexe la contractul de achiziţie publică.
În conformitate cu prevederile art. 218 (2), Legea nr. 98/2016 subcontractanții au dreptul de a opta pentru a fi plătiți in mod direct
de către autoritatea contractantă. Această opțiune se va manifesta la semnarea contractului.
NOTĂ:
- Nedepunerea DUAE odată cu oferta, inclusiv pentru subcontractant atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.
- Nedepunerea odată cu oferta și DUAE, a acordului de subcontractare constituie temei legal pentru solicitare de clarificări pentru
eventuale inadvertente de formă ale informațiilor cuprinse în DUAE.
 
Informații privind terțul susținător:
Ofertantul trebuie să prezinte, împreună cu Oferta, până la termenul limită pentru depunerea Ofertei, următoarele:
a.   Angajamentul Terțului Susținător (angajament necondiționat) cu privire la susținerea tehnică și profesională a Ofertantului;
b.   Acordul/Acordurile de subcontractare între Ofertant și Terțul Susținător/ Terții Susținători care îndeplinește/ îndeplinesc și rolul
de Subcontractant/ Subcontractanți, menționând în același timp proporția (procentul) de subcontractare din Contract.
c.   Câte un DUAE (răspuns) separat pentru fiecare Terț Susținător ale cărui capacități le utilizează, conținând informațiile solicitate în
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 servicii: executarea de servicii de tipul specificat" completat și semnat corespunzător de către Terțul
Susținător;
Ofertantul trebuie să bifeze „Da” în propriul DUAE (răspuns) care însoțește Oferta, Partea a II-a: Informații referitoare la operatorul
economic, Secțiunea C: Informații privind utilizarea capacității altor entități.
   La solicitarea autorității contractante, doar ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor
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admisibile, va prezenta documente justificative care probează îndeplinirea cerinței privind capacitatea tehnică și profesională de
către terțul susținător.
   Autoritatea contractantă respinge terțul susținător propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea
sau se încadrează printre  motivele  de excludere și  solicită  candidatului/ofertantului  o  singură dată –  înlocuirea acestuia  și
prezentarea unui alt terț, cu respectarea principiului tratamentului egal.
NOTĂ:    - Nedepunerea DUAE odată cu oferta, inclusiv pentru terțul susținător atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.
   - Nedepunerea odată cu oferta și DUAE, a angajamentului ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va
materializa susținerea acestuia, constituie temei legal pentru solicitare de clarificări pentru eventuale inadvertente de formă ale
informațiilor cuprinse în DUAE.

 

Sectiunea IV: Procedura
 

IV.1) Descriere
 

IV.1.1) Tipul procedurii
Procedura simplificata

 
IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii
-

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

 
IV.2) Informatii administrative

 
IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data si ora locala: 12.11.2020 15:00

 
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: 12.03.2021
Durata in luni: 4

 
IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.11.2020; 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
              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.
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-   Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 9 zile
-   Autoritatea contractantă va răspunde în mod cIar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/ informațiiIor suplimentare în a  4-a zi
înainte de data limită de depunere a ofertelor.
 
Daca ofertele clasate pe rpimul loc au punctaje egale, autoritatea contractanta va incheia contractul cu ofertantul a carui oferta are cel
mai mic pret.  Daca preturile sunt egale,  autoritatea contractanta va solicita clarificari  prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii
electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi, in vederea departajarii ofertelor.

 
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: 
Conform art 8 alin(1) lit 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
22.10.2020
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