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Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1) Denumire şi adrese 1 (a se identifica toate entitățile contractante responsabile de procedură)

Denumire oficială: Număr naţional de înregistrare: 2

Adresă:

Localitate: Cod NUTS: Cod poștal: Țară:

Persoană de contact: Telefon:

E-mail: Fax:

Adresă (adrese) internet
Adresa principală: (URL)
Adresa profilului cumpărătorului: (URL)

I.2) Achiziție comună

⃞ Contractul implică o achiziţie comună
În cazul unei achiziţii comune care implică diferite ţări – legislaţia naţională privind achiziţiile publice în vigoare:

⃞ Contractul este atribuit de un organism central de achiziţie

I.6) Activitate principală

◯ Producere, transport și distribuţie de gaz și de energie termică
◯ Electricitate 
◯ Extragerea gazelor şi petrolului
◯ Prospectare și extragere a cărbunelui și a altor combustibili solizi
◯ Apă
◯ Servicii poștale

◯ Servicii feroviare 
◯ Servicii feroviare urbane, de tramvai, troleibuz sau de autobuz
◯ Activităţi portuare
◯ Activităţi aeroportuare
◯ Altă activitate:

Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Informaţii și formulare online: http://simap.ted.europa.eu
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Secțiunea II: Obiect

II.1) Obiectul achiziției
II.1.1) Titlu: Număr de referinţă: 2

II.1.2) Cod CPV principal:  [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ]    Cod CPV suplimentar: 1, 2 [    ][    ][    ][    ]

II.1.3) Tipul contractului   ◯  Lucrări    ◯ Produse    ◯  Servicii

II.1.4) Descriere succintă:

II.1.6) Informații privind loturile

Contractul este împărţit în loturi   ◯ da    ◯ nu

II.1.7) Valoarea totală a achiziției (fără TVA) (Sunteți de acord cu publicarea?   ◯ da    ◯ nu)

Valoare:   [                  ] (A se indica valoarea totală a achiziției. Pentru informații despre contractele individuale, a se utiliza secțiunea V)
sau
Oferta cea mai scăzută:  [                  ]  /  Cea mai ridicată ofertă:  [                  ]  luată în considerare

Monedă:   [    ][    ][    ]

(în cazul acordurilor-cadru – valoarea maximă totală pentru întreaga durată a acestora)
(în cazul sistemelor dinamice de achiziții – valoarea contractului (contractelor) care nu a (au) fost inclus(e) în anunțurile anterioare de atribuire a 
contractelor)
(în cazul contractelor bazate pe acorduri-cadru, dacă este cazul – valoarea contractului (contractelor) care nu a (au) fost inclus(e) în anunțurile 
anterioare de atribuire a contractelor)

 
II.2) Descriere 1

II.2.1) Titlu: 2 Lot nr.: 2

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentar(e) 2

Cod CPV principal: 1 [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ]    Cod CPV suplimentar: 1, 2 [    ][    ][    ][    ]

II.2.3) Locul de executare

Cod NUTS: 1 [    ] [    ] [    ] [    ] [    ]         Locul principal de executare:

II.2.4) Descrierea achiziției publice:
(natura şi cantitatea lucrărilor, produselor sau serviciilor sau o mențiune privind nevoile şi cerințele)

II.2.5) Criterii de atribuire (Sunteți de acord cu publicarea?   ◯ da    ◯ nu)

⃞ Criteriu privind calitatea  – Nume: / Pondere: 1, 2, 20

◯ Criteriu privind costul – Nume: / Pondere: 1, 20

◯ Preţul – Pondere: 21

II.2.11) Informații privind opțiunile

Opţiuni   ◯ da   ◯ nu       Descrierea opţiunilor:

II.2.13) Informații despre fondurile Uniunii Europene

Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene   ◯ da   ◯ nu

Identificarea proiectului:

II.2.14) Informații suplimentare:
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Secțiunea IV: Procedură

IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii 

◯ Procedură deschisă
◯ Procedură restrânsă
◯ Procedură negociată cu invitaţie prealabilă la o procedură concurenţială de ofertare
◯ Dialog competitiv
◯ Parteneriat pentru inovare
◯ Atribuirea unui contract fără publicarea prealabilă a unei invitaţii la procedura concurenţială de ofertare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

în cazurile enumerate mai jos (completați anexa D2)

IV.1.3) Informații privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziții

⃞ Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
⃞ A fost instituit un sistem dinamic de achiziţii

IV.1.6) Informații despre licitația electronică 

⃞ S-a organizat o licitaţie electronică

IV.1.8)  Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)

Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice  ◯ da   ◯ nu

IV.2) Informații administrative

IV.2.1) Publicare anterioară privind această procedură 2 

Numărul anunţului în JO S:  [    ][    ][    ][    ]/S [    ][    ][    ]–[    ][    ][    ][    ][    ][    ][    ]
(Unul dintre următoarele: Anunț orientativ periodic – utilități, utilizat ca invitație la o procedură concurențială de ofertare; Anunț de participare – utilități; 
Sistem de calificare – utilități, utilizat ca invitație la o procedură concurențială de ofertare; Anunț de transparență ex ante voluntară)

IV.2.8) Informații privind încetarea sistemului dinamic de achiziții

⃞ Anunţul implică încetarea sistemului dinamic de achiziţii publicat în anunţul de participare de mai sus

IV.2.9) Informații privind încetarea unei invitații la o procedură concurențială de ofertare sub forma unui anunț orientativ periodic

⃞ Entitatea contractantă nu va atribui niciun alt contract pe baza anunţului orientativ periodic menţionat mai sus
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Secțiunea V: Atribuirea contractului 1

Contract nr.: [        ]        Lot nr.: 2 [        ]        Titlu:
Se atribuie un contract/un lot    ◯ da   ◯ nu

V.1)Informații privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie

◯ Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate
◯ Alte motive (întreruperea procedurii)

Nr. de referinţă al anunţului: [    ][    ][    ][    ]–[    ][    ][    ][    ][    ][    ] 7 (anul și numărul documentului)

V.2)Atribuirea contractului

V.2.1) Data încheierii contractului: (zz/ll/aaaa)

V.2.2) Informații privind ofertele (Sunteți de acord cu publicarea?   ◯ da    ◯ nu)

Numărul de oferte primite:  [        ]
Numărul de oferte primite de la IMM-uri:  [        ] (IMM – astfel cum se definește în Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei)
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: [        ]
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE:  [        ]
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice:  [        ]

Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici   ◯ da   ◯ nu

V.2.3) Numele şi adresa contractantului 1 (Sunteți de acord cu publicarea?   ◯ da    ◯ nu)

Denumire oficială: Număr naţional de înregistrare: 2

Adresă:

Localitate: Cod NUTS: Cod poștal: Țară:

E-mail: Telefon:

Adresă internet: (URL) Fax:

Contractantul este un IMM   ◯ da   ◯ nu

V.2.4) Informații privind valoarea contractului/lotului  (fără TVA) (Sunteți de acord cu publicarea?   ◯ da    ◯ nu)

Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 2  [                      ] 
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achiziții – valoarea maximă totală estimată pentru întreaga durată a acestui lot)

Valoarea totală a contractului/lotului:   [                      ] 
sau
Oferta cea mai scăzută:  [                      ]  /  Cea mai ridicată ofertă:  [                      ]  luată în considerare

Monedă:  [    ][    ][    ]

(în cazul acordurilor-cadru – valoarea maximă totală pentru acest lot)
(în cazul sistemelor dinamice de achiziții – valoarea contractului (contractelor) pentru acest lot care nu a (au) fost inclus(e) în anunțurile anterioare de 
atribuire a contractelor)
(în cazul contractelor bazate pe acorduri-cadru, dacă este cazul – valoarea contractului (contractelor) pentru acest lot care nu a (au) fost inclus(e) în 
anunțurile anterioare de atribuire a contractelor)

V.2.5) Informații privind subcontractarea

⃞ Este probabil să se recurgă la subcontractarea contractului

Valoare sau proporţie care este probabil să fie subcontractată unor terţi 4

Valoare fără TVA:  [                      ]    Monedă:  [    ][    ][    ]
Procent:  [        ] %

Descriere succintă a părţii din contract care urmează să fie subcontractată:

V.2.6) Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate 2

Valoare fără TVA:  [                      ]    Monedă:  [    ] [    ] [    ]

V.2.7) Numărul de contracte atribuite: 7  [        ] 

V.2.8) Țara de origine a produsului sau a serviciului 7

⃞ Origine comunitară
⃞ Origine necomunitară 

Țară:  [    ] [    ] 1 

V.2.9) Contractul a fost atribuit unui ofertant care a prezentat o variantă 7   ◯ da   ◯ nu

V.2.10) Au fost excluse oferte, deoarece erau nejustificat de scăzute 7   ◯ da   ◯ nu
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Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3) Informații suplimentare: 2

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de soluționare a contestațiilor

Denumire oficială:

Adresă:

Localitate: Cod poștal: Țară:

E-mail: Telefon:

Adresă internet: (URL) Fax:

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere 2

Denumire oficială:

Adresă:

Localitate: Cod poștal: Țară:

E-mail: Telefon:

Adresă internet: (URL) Fax:

VI.4.3) Procedura de contestare

Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obține informații privind procedura de contestare 2

Denumire oficială:

Adresă:

Localitate: Cod poștal: Țară:

E-mail: Telefon:

Adresă internet: (URL) Fax:

VI.5) Data expedierii prezentului anunț: (zz/ll/aaaa)

Autorității contractante/entității contractante îi revine responsabilitatea de a asigura conformitatea cu legislația Uniunii Europene şi cu orice lege 
aplicabilă.

1 a se repeta de câte ori este necesar
2 dacă este cazul
4 dacă aceste informații sunt cunoscute
7 informații obligatorii care nu trebuie publicate
20 în loc de pondere se poate specifica importanța
21 în loc de pondere se poate specifica importanța; în cazul în care prețul este singurul criteriu de atribuire, ponderea nu se utilizează
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Anexa D2 – Utilități

Justificarea atribuirii contractului fără publicarea prealabilă a unei invitații la o procedură 
concurențială de ofertare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2014/25/UE
(selectați opțiunea relevantă şi prezentați o explicație)

◯ 1. Justificarea alegerii procedurii negociate fără publicarea prealabilă a unei invitații la o procedură concurențială de ofertare în 
conformitate cu articolul 50 din Directiva 2014/25/UE

⃞ Nicio ofertă sau nicio ofertă/cerere de participare corespunzătoare primită ca răspuns la o invitaţie prealabilă la o procedură concurenţială 
de ofertare

⃞ Contractul vizează exclusiv cercetarea, experimentarea, studiul sau dezvoltarea în condiţiile prevăzute de directivă

⃞ Lucrările, produsele sau serviciile pot fi furnizate numai de un anumit operator economic pentru următorul motiv:

◯ absenţa concurenţei pentru motive tehnice
◯ scopul achiziţiei este crearea sau achiziţionarea unei opere de artă sau reprezentaţii artistice unice
◯ protecţia unor drepturi exclusive, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală

⃞ Situaţie de urgenţă extremă survenită în urma unor evenimente care nu puteau fi prevăzute de entitatea contractantă, în conformitate cu 
condiţiile stricte stabilite de directivă

⃞ Livrări suplimentare efectuate de furnizorul iniţial comandate în condiţiile stricte prevăzute de directivă

⃞ Lucrări/servicii noi, constituind o repetare a lucrărilor/serviciilor existente și solicitate în conformitate cu condiţiile stricte prevăzute de 
directivă

⃞ Contract de servicii care va fi atribuit câştigătorului sau unuia dintre câştigători conform regulilor unui concurs de proiecte

⃞ Achiziţie de produse cotate şi achiziţionate pe o piaţă de mărfuri

⃞ Cumpărarea de produse sau servicii în condiţii deosebit de avantajoase

◯ de la un furnizor care își încetează definitiv activităţile comerciale
◯ de la lichidatorul dintr-o procedură de insolvenţă, un concordat preventiv sau o procedură de aceeaşi natură prevăzută în legislaţia sau 

reglementările naţionale

⃞ Achiziţionare avantajoasă profitând de o oportunitate deosebit de avantajoasă disponibilă pentru o perioadă foarte scurtă de timp la un 
preţ considerabil mai mic decât preţurile pieţei

◯ 2. Alte justificări ale atribuirii contractului fără publicarea prealabilă a unei invitații la o procedură concurențială de ofertare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

⃞ Achiziţia nu se încadrează în domeniul de aplicare al directivei

3. Explicație

A se explica, clar şi pe larg, de ce atribuirea contractului fără publicare prealabilă în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este legală, prezentând 
faptele relevante şi, după caz, concluziile legii în conformitate cu directiva:  (maximum 500 de cuvinte)
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