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Sistem de calificare – utilități
Directiva 2004/17/CE

Prezentul anunț reprezintă o convocare la licitație    ◯ da   ◯ nu

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1) Denumire, adrese și punct(e) de contact

Denumire oficială: Număr național de identificare: (dacă se cunoaşte)

Adresă:

Localitate: Cod poştal: Ţară:

Punct(e) de contact:  

În atenția: 

Telefon:

E-mail: Fax:

Adresă (adrese) Internet: (dacă este cazul)

Adresa generală a entității contractante: (URL)

Adresa profilului cumpărătorului: (URL) 

Acces electronic la documente: (URL)

Transmitere electronică a candidaturilor și a cererilor de participare: (URL)

Utilizați anexa A pentru a furniza informații detaliate.

Alte informații pot fi obținute de la                 

◯ Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior ◯ Altele (completați anexa A.I)

Documente suplimentare pot fi obținute de la        

◯ Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior ◯ Altele (completați anexa A.II)

Cererile de participare sau candidaturile trebuie trimise la

◯ Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior ◯ Altele (completați anexa A.III)

I.2) Activitate principală

⃞ Producere, transport şi distribuție de gaz şi de energie termică
⃞ Electricitate 
⃞ Prospectare şi extragere a gazului şi petrolului
⃞ Prospectare şi extragere a cărbunelui şi a altor combustibili solizi
⃞ Apă
⃞ Servicii poştale

⃞ Servicii feroviare 
⃞ Servicii feroviare urbane, de tramvai, troleibuz sau de autobuz
⃞ Activități portuare
⃞ Activități aeroportuare
⃞ Altele: (precizați)

I.3) Atribuirea contractului în numele altor entități contractante

Entitatea contractantă acționează în numele altor entități contractante:    ◯ da   ◯ nu
(dacă da, informații suplimentare privind respectivele entități contractante pot fi furnizate în anexa A)
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Secțiunea II: Obiectul sistemului de calificare

II.1) Denumirea atribuită contractului de entitatea contractantă:

II.2) Tip de contract (alegeți o singură categorie – lucrări, produse sau servicii – care corespunde cel mai bine obiectului specific al contractului sau al 
achiziției (achizițiilor) dvs)

◯ Lucrări ◯ Produse
◯ Servicii

Categoria de servicii nr: [    ] [    ]
Pentru categoriile de servicii, consultați anexa C2

II.3) Descrierea lucrărilor, a serviciilor sau a bunurilor care urmează să fie achiziționate prin intermediul sistemului de 
calificare:

II.4) Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice) 

Vocabular principal Vocabular suplimentar (dacă este cazul)

Obiect principal [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] – [    ] [    ][    ][    ][    ] – [    ]               [    ][    ][    ][    ] – [    ]

Obiect(e) suplimentar(e) [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] – [    ]

[    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] – [    ]

[    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] – [    ]

[    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] – [    ]

[    ][    ][    ][    ] – [    ]               [    ][    ][    ][    ] – [    ]

[    ][    ][    ][    ] – [    ]               [    ][    ][    ][    ] – [    ]

[    ][    ][    ][    ] – [    ]               [    ][    ][    ][    ] – [    ]

[    ][    ][    ][    ] – [    ]               [    ][    ][    ][    ] – [    ]

II.5)  Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP):  ◯ da    ◯ nu

   (Utilizați prezenta secțiune de câte ori este necesar)   
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Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1) Condiții de participare

III.1.1) Calificare pentru sistem:
(În cazul în care informațiile respective sunt numeroase şi se bazează pe documente disponibile furnizorilor, executanților sau prestatorilor de servicii 
interesați, este suficient un rezumat al condițiilor şi metodelor principale şi o trimitere la documentele în cauză)

Condiții pe care trebuie să le îndeplinească operatorii economici în 
vederea calificării lor

Metodele prin care se va verifica fiecare dintre aceste condiții

III.1.2) Informații privind contractele rezervate (dacă este cazul)
⃞ Contractul este rezervat unor ateliere protejate
⃞ Contractul poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată
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Secțiunea IV: Procedură

IV.1) Criterii de atribuire

IV.1.1) Criterii de atribuire (dacă se cunosc)

◯ Cel mai mic preț                                                                               
sau
◯ Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce priveşte     

◯ criteriile menționate în continuare (criteriile de atribuire trebuie indicate împreună cu ponderea lor sau în ordine descrescătoare a priorității, 
în cazul în care nu se poate stabili o pondere din motive demonstrabile)

◯ criteriile enunțate în caietul de sarcini sau în invitația prezentare a unei oferte sau de participare la negociere

Criterii Pondere Criterii Pondere

1. [                                                                            ]

2. [                                                                            ]

3. [                                                                            ] 

4. [                                                                            ]

5. [                                                                            ]

[                           ]

[                           ]

[                           ]

[                           ]

[                           ]

6.  [                                                                            ]

7.  [                                                                            ] 

8.  [                                                                            ] 

9.  [                                                                            ] 

10.[                                                                            ]

[                           ]

[                           ]

[                           ]

[                           ]

[                           ]

IV.1.2) Informații despre licitația electronică 
Se va organiza o licitație electronică    ◯ da   ◯ nu
(dacă da, dacă este cazul) Informații suplimentare despre licitația electronică:

IV.2) Informații administrative

IV.2.1) Numărul de referință atribuit dosarului de entitatea contractantă: (dacă este cazul)

IV.2.2) Durata sistemului de calificare

Durata valabilității: de la [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] (zz/ll/aaaa)    până la: [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] (zz/ll/aaaa)

⃞  Durată nedeterminată 
⃞  Altele

IV.2.3) Informații privind reînnoirile (dacă este cazul)
Reînnoirea sistemului de calificare   ◯ da   ◯ nu
(dacă da) formalități necesare pentru a evalua îndeplinirea cerințelor:
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Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1) Informații despre fondurile Uniunii Europene
Unul sau mai multe contracte care fac obiectul sistemului de calificare se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii 
Europene    
◯ da   ◯ nu

(dacă da) Trimitere la proiect(e) şi/sau program(e): 

VI.2) Informații suplimentare: (dacă este cazul)

VI.3) Căi de atac

VI.3.1) Organismul competent pentru căile de atac

Denumire oficială:

Adresă:

Localitate: Cod poştal: Ţară:

E-mail: Telefon:

Adresă Internet: (URL) Fax:

Organismul competent pentru procedurile de mediere (dacă este cazul)

Denumire oficială:

Adresă:

Localitate: Cod poştal: Ţară:

E-mail: Telefon:

Adresă Internet: (URL) Fax:

VI.3.2) Utilizarea căilor de atac (completați rubrica VI.3.2 sau, după caz, rubrica VI.3.3)
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac:

VI.3.3) Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

Denumire oficială:

Adresă:

Localitate: Cod poştal: Ţară:

E-mail: Telefon:

Adresă Internet: (URL) Fax:

VI.4) Data expedierii prezentului anunț: [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] (zz/ll/aaaa)
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Anexa A

Adrese suplimentare și puncte de contact

I) Adrese și puncte de contact de la care se pot obține informații suplimentare
Denumire oficială: Număr național de identificare: (dacă se cunoaşte)

Adresă:

Localitate: Cod poştal: Ţară:

Punct(e) de contact:  
În atenția: 

Telefon:

E-mail: Fax:

Adresă Internet: (URL)

II) Adrese și puncte de contact de la care se pot obține documente suplimentare 
Denumire oficială: Număr național de identificare: (dacă se cunoaşte)

Adresă:

Localitate: Cod poştal: Ţară:

Punct(e) de contact:  
În atenția: 

Telefon:

E-mail: Fax:

Adresă Internet: (URL)

III) Adrese și puncte de contact la care trebuie trimise cererile de participare și candidaturile 
Denumire oficială: Număr național de identificare: (dacă se cunoaşte)

Adresă:

Localitate: Cod poştal: Ţară:

Punct(e) de contact:  
În atenția: 

Telefon:

E-mail: Fax:

Adresă Internet: (URL)

IV) Adresa celeilalte entități contractante în numele căreia acționează entitatea contractantă 
Denumire oficială: Număr național de identificare: (dacă se cunoaşte)

Adresă:

Localitate: Cod poştal: Ţară:

   (Utilizați secțiunea IV din anexa A de câte ori este necesar)   

RO  Formular standard 7 – Sistem de calificare – utilități 6    



Anexa C2 – Utilități

Categorii de servicii la care se face referire în secțiunea II: Obiectul contractului
Directiva 2004/17/CE

Categoria nr [1]  Descriere

1 Servicii de întreținere şi reparații

2 Servicii de transport terestru [2], inclusiv servicii de transport în vehicule blindate şi servicii de curierat, exceptând 
transportul poştal

3 Servicii de transport aerian de călători şi de mărfuri exceptând transportul poştal

4 Transport poştal terestru [3] sau aerian

5 Servicii de telecomunicații 

6 Servicii financiare:  a) Servicii de asigurări  b) Servicii bancare şi de investiții [4]

7 Servicii informatice şi servicii conexe

8 Servicii de cercetare – dezvoltare [5]

9 Servicii de contabilitate, de audit financiar şi de înregistrare contabilă

10 Servicii de studiere a pieței şi sondaje de opinie

11 Servicii de consultanță pentru management [6] şi servicii conexe

12 Servicii de arhitectură; servicii de inginerie şi servicii de inginerie integrată; servicii de proiectare urbanistică şi 
peisagistică; servicii conexe de consultanță ştiințifică şi tehnică; servicii de testări şi analize tehnice

13 Servicii de publicitate

14 Servicii de curățenie pentru clădiri și servicii de administrare a proprietăților

15 Servicii de publicare şi tipărire contra unei taxe sau pe baza unui contract

16 Servicii de eliminare a deşeurilor şi a apelor uzate; salubrizare şi servicii similare

Categoria nr [7] Descriere

17 Servicii hoteliere şi de restaurant

18 Servicii de transport feroviar

19 Servicii de transport pe apă

20 Servicii de transport conexe şi auxiliare

21 Servicii juridice

22 Servicii de recrutare şi plasare a forței de muncă [8]

23 Servicii de investigație şi protecție, cu excepția serviciilor de transport cu vehicule blindate

24 Servicii de învățământ şi de formare profesională

25 Servicii de sănătate şi asistență socială

26 Servicii recreative, culturale şi sportive

27 Alte servicii

1 Categorii de servicii în sensul articolului 31 și al anexei XVIIA din Directiva 2004/17/CE.
2 Cu excepția serviciilor de transporturi feroviare incluse în categoria 18.
3 Cu excepția serviciilor de transporturi feroviare incluse în categoria 18.
4 Cu excepția serviciilor financiare privind emiterea, vânzarea, cumpărarea şi transferul de titluri sau de alte instrumente financiare şi 

a serviciilor prestate de băncile centrale. Sunt exceptate, de asemenea: serviciile de cumpărare sau de închiriere, prin orice mijloace 
financiare, de terenuri, clădiri existente sau alte bunuri imobile sau drepturi asupra acestora. Cu toate acestea, contractele de servicii 
financiare încheiate în același timp, înainte sau după încheierea contractului de achiziție sau de închiriere, în orice formă, sunt reglementate 
de directivă.

5 Cu excepția serviciilor de cercetare – dezvoltare, altele decât cele prin care beneficiile revin exclusiv autorității contractante pentru a fi 
utilizate în desfăşurarea propriilor activități, cu condiția ca serviciul prestat să fie remunerat în totalitate de către autoritatea contractantă.

6 Cu excepția serviciilor de arbitraj şi de conciliere.
7 Categorii de servicii în sensul articolului 32 și al anexei XVIIB din Directiva 2004/17/CE.
8 Cu excepția contractelor de muncă.
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