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Rezultatele concursului 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 autorităţile/entităţile 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.4) Tipul autorității contractante (în cazul unui anunţ 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 anunţ 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 anunţ 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 IV: Procedură

IV.1) Descriere

IV.1.2) Tip de concurs

◯ Deschis

◯ Restrâns

IV.1.9) Criterii de evaluare a proiectelor:

IV.2) Informații administrative

IV.2.1) Publicare anterioară privind această procedură 2 (Anunţ de concurs de proiecte)

Numărul anunţului în JO S:  [    ][    ][    ][    ]/S [    ][    ][    ]–[    ][    ][    ][    ][    ][    ][    ]

Secțiunea V: Rezultatele concursului
Concursul s-a încheiat fără o atribuire sau o acordare de premii    ◯ da   ◯ nu

V.1)Informații privind neatribuirea
Premiul sau premiile nu se acordă

◯ Nu s-au primit planuri sau proiecte sau au fost respinse toate
◯ Alte motive (întreruperea procedurii)

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

V.3) Atribuire și premii

V.3.1) Data deciziei juriului:  (zz/ll/aaaa)

V.3.2) Informații privind participanții
Numărul de participanţi care trebuie avut în vedere:  [        ]
Numărul de IMM-uri participante:  [        ] (IMM – astfel cum se definește în Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei)
Numărul de participanţi din alte ţări:  [        ]

V.3.3) Numele și adresa (adresele) câștigătorului (câștigătorilor) concursului 1

Denumire oficială: Număr naţional de înregistrare: 2

Adresă:

Localitate: Cod NUTS: Cod poștal: Țară:

E-mail: Telefon:

Adresă internet: (URL) Fax:

Câştigătorul este un IMM   ◯ da   ◯ nu

V.3.4) Valoarea premiului (premiilor) 2

Valoarea premiului (premiilor) acordat(e), fără TVA:  [                      ]       Monedă:  [    ][    ][    ]
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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)

Autorităţii contractante/entităţii contractante îi revine responsabilitatea de a asigura conformitatea cu legislaţia Uniunii Europene şi cu orice lege 
aplicabilă.

1 a se repeta de câte ori este necesar
2 dacă este cazul
7  informaţii obligatorii care nu trebuie publicate
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