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Anunț de concurs de proiecte
Directiva 2014/24/UE  ◯
Directiva 2014/25/UE  ◯

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1) Denumire şi adrese 1 (a se identifica toate autoritățile/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

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

⃞ Concursul este organizat de un organism central de achiziţie

I.3) Comunicare
◯ Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: (URL)
◯ Accesul la documentele de achiziţii publice este restricţionat. Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la: (URL)

Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la                 

◯ adresa menţionată mai sus
◯ o altă adresă: (a se furniza o altă adresă)

Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse

⃞ pe cale electronică via: (URL)
◯ la adresa menţionată mai sus
◯ la următoarea adresă: (a se furniza o altă adresă)

⃞ Comunicarea electronică necesită utilizarea de instrumente şi de dispozitive care nu sunt disponibile în mod general. Accesul direct 
nerestricţionat şi complet la aceste instrumente şi dispozitive este posibil, gratuit, la: (URL)

I.4) Tipul autorității contractante (în cazul unui anunț publicat de o autoritate contractantă)

◯ Minister sau orice altă autoritate naţională sau federală, inclusiv 
subdiviziunile regionale sau locale ale acestora

◯ Agenţie/birou naţional sau federal
◯ Autoritate regională sau locală

◯ Agenţie/birou regional sau local
◯ Organism de drept public
◯ Instituţie/agenţie europeană sau organizaţie internaţională
◯ Alt tip:

I.5) Activitate principală (în cazul unui anunț publicat de o autoritate contractantă) 

◯ Servicii publice generale
◯ Apărare
◯ Ordine și siguranţă publică
◯ Mediu
◯ Afaceri economice și financiare
◯ Sănătate 

◯ Locuinţe și facilităţi pentru comunitate
◯ Protecţie socială
◯ Recreere, cultură și religie
◯ Educaţie
◯ Altă activitate:

I.6) Activitate principală (în cazul unui anunț publicat de o entitate contractantă)

◯ 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:
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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.2) Descriere

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

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

II.2.4) Descrierea achiziției publice:

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:

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1) Condiții de participare

III.1.10) Criterii de selecție a participanților: 2 (în cazul unui concurs restrâns)

III.2) Condiții referitoare la contract

III.2.1) Informații privind o anumită profesie

Participarea este rezervată unei anumite profesii    ◯ da   ◯ nu   
A se indica profesia: 

Secțiunea IV: Procedură

IV.1) Descriere

IV.1.2) Tip de concurs

◯ Deschis

◯ Restrâns
Numărul de participanţi care trebuie avut în vedere:  [        ] 
sau  Numărul minim:  [        ]   /  Numărul maxim:  [        ]

IV.1.7) Numele participanților deja selectați: 1 (în cazul unui concurs restrâns)

IV.1.9) Criterii de evaluare a proiectelor:

IV.2) Informații administrative

IV.2.2) Termen limită pentru primirea proiectelor sau a cererilor de participare

Data:  (zz/ll/aaaa)           Ora locală:  (hh:mm)

IV.2.3) Data expedierii invitațiilor de participare către candidații selectați: 2  (zz/ll/aaaa) (în cazul unui concurs restrâns)

IV.2.4) Limbile în care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare:   [    ] [    ] 1
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IV.3) Recompense și juriu 

IV.3.1) Informații privind premiul (premiile)

Se vor acorda unul sau mai multe premii    ◯ da   ◯ nu
Numărul şi valoarea premiului (premiilor) care urmează să fie acordat(e): 2

IV.3.2) Detalii privind plățile către toți participanții: 2

IV.3.3) Contracte subsecvente

Eventualul contract de servicii rezultat în urma concursului va fi atribuit câștigătorului sau câștigătorilor concursului    ◯ da   ◯ nu

IV.3.4) Decizia juriului

Decizia juriului este obligatorie pentru autoritatea/entitatea contractantă    ◯ da   ◯ nu

IV.3.5) Numele membrilor juriului selectați: 1, 2

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
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