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Servicii sociale şi alte servicii specifice – contracte de achiziţii publice
Directiva 2014/24/UE

Anunț de intenție  ◯
Prezentul anunț este o invitație la o procedură concurențială de ofertare  ⃞

Operatorii interesaţi trebuie să comunice autorităţii contractante interesul lor pentru contract(e). 
Contractul (contractele) va (vor) fi atribuit(e) fără publicarea unei alte invitaţii la o procedură 

concurenţială de ofertare.

Anunț de participare  ◯
Anunț de atribuire a contractului  ◯

Secţiunea I: Autoritatea contractantă

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

Denumire oficială: Număr național 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) Achiziţie comună

⃞ Contractul implică o achiziție comună
În cazul unei achiziții comune care implică diferite țări – legislația națională privind achizițiile publice în vigoare:

⃞ Contractul este atribuit de un organism central de achiziție

I.3) Comunicare 5, 9

◯ Documentele de achiziții publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricționat, complet si gratuit la: 15 (URL)
◯ Accesul la documentele de achiziții publice este restricționat. Informații suplimentare pot fi obținute de la: 15 (URL)

Informații suplimentare pot fi obținute de la                 

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

Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse 5

⃞ pe cale electronică via: (URL)
◯ la adresa menționată 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 
nerestricționat şi complet la aceste instrumente şi dispozitive este posibil, gratuit, la: (URL)

I.4) Tipul autorităţii contractante

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

◯ Agenție/birou național sau federal
◯ Autoritate regională sau locală

◯ Agenție/birou regional sau local
◯ Organism de drept public
◯ Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
◯ Alt tip:

I.5) Activitate principală

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

◯ Locuințe și facilități pentru comunitate
◯ Protecție socială
◯ Recreere, cultură și religie
◯ Educație
◯ Altă activitate:

Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Informații și formulare online: http://simap.ted.europa.eu
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Secţiunea II: Obiect 3 

II.1) Obiectul achiziţiei

II.1.1) Titlu: Număr de referință: 2

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

II.1.3) Tipul contractului   Servicii

II.1.4) Descriere succintă:

II.1.5) Valoarea totală estimată 2, 6, 9

Valoare fără TVA:  [                      ]   Monedă:  [    ] [    ] [    ]
(în cazul acordurilor-cadru – valoarea maximă totală estimată pentru întreaga durată a acordului-cadru)

II.1.6) Informaţii privind loturile

Contractul este împărțit în loturi   ◯ da    ◯ nu 
Pot fi depuse oferte pentru   ◯ toate loturile   ◯ numărul maxim de loturi:  [        ]    ◯ un singur lot 5

⃞ Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant:  [        ] 5, 9

⃞ Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a atribui contracte prin combinarea următoarelor loturi sau grupuri de loturi: 5, 9

II.1.7) Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA) 10

Valoare:   [                  ] (A se indica valoarea totală a achiziţiei. Pentru informaţii despre contractele individuale, a se utiliza secţiunea 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 achiziţii – valoarea contractului (contractelor) care nu a (au) fost inclus(e) în anunţurile 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 anunţurile 
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 achiziţiei publice:

II.2.6) Valoarea estimată 2, 5

Valoare fără TVA:  [                      ]   Monedă:  [    ] [    ] [    ]
(în cazul acordurilor-cadru – valoarea maximă totală estimată pentru întreaga durată a acestora)

II.2.7) Durata contractului sau a acordului-cadru 5, 6

Durata în luni:  [        ]  sau  Durata în zile:  [        ]
sau  Începere: (zz/ll/aaaa)  /  Încheiere: (zz/ll/aaaa)

II.2.13) Informaţii despre fondurile Uniunii Europene 5, 10

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

Identificarea proiectului:

II.2.14) Informaţii suplimentare:

II.3) Data estimată pentru publicarea anunţului de participare: 9 (zz/ll/aaaa)
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Secţiunea III: Informaţii juridice, economice, financiare și tehnice 5, 14

III.1) Condiţii de participare
III.1.4) Reguli şi criterii obiective de participare

Lista şi descrierea succintă a regulilor şi criteriilor:

III.1.5) Informaţii privind contractele rezervate 2

⃞ Contractul este rezervat atelierelor protejate şi operatorilor economici al căror scop este integrarea socială şi profesională a persoanelor cu 
handicap sau defavorizate

⃞ Contractul poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

(Numai în cazul contractelor pentru anumite servicii de sănătate, sociale şi culturale care fac obiectul articolului 77 din Directiva 2014/24/UE)
⃞ Participarea la procedură este rezervată organizațiilor care urmăresc o misiune în domeniul serviciilor publice şi care îndeplinesc condițiile 

prevăzute la articolul 77 alineatul (2) din Directiva 2014/24/UE

III.2) Condiţii referitoare la contract 2

III.2.1) Informaţii privind o anumită profesie

⃞ Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii   
Precizați actele cu putere de lege și actele administrative aplicabile: 

III.2.2) Condiţii de executare a contractului: 8

III.2.3) Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului 8

⃞ Obligație de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaților desemnați pentru executarea contractului

Secţiunea IV: Procedură

IV.1) Descriere 5, 10, 14

IV.1.1) Forma procedurii

◯ Procedură deschisă 8

◯ Procedură restrânsă 8

◯ Procedură care implică negocieri 8

◯ Atribuirea unui contract fără publicarea prealabilă a unei invitații la procedura concurențială de ofertare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în 
cazurile enumerate mai jos 10 (completaţi anexa D1)

IV.1.3) Informaţii privind acordul-cadru

⃞ Achiziția implică încheierea unui acord-cadru

În cazul acordurilor-cadru – justificarea oricărei durate care depăşeşte patru ani: 5, 14

IV.1.10) Identificarea normelor naţionale aplicabile procedurii: 8

Informații privind procedurile naționale sunt disponibile la: (URL)

IV.1.11) Caracteristici principale ale procedurii de atribuire:

IV.2) Informaţii administrative

IV.2.1) Publicare anterioară privind această procedură 5, 10

Numărul anunțului în JO S:  [    ][    ][    ][    ]/S [    ][    ][    ]–[    ][    ][    ][    ][    ][    ][    ]
(Unul dintre următoarele: Anunţ de intenţie; Anunţ privind profilul cumpărătorului) 5

(Unul dintre următoarele: Anunţ de intenţie utilizat ca invitaţie la o procedură concurenţială de ofertare; Anunţ de participare; Anunţ de transparenţă ex 
ante voluntară) 10

IV.2.2) Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare 5 
Termen limită pentru primirea scrisorii de exprimare a interesului 14

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

IV.2.4) Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:   [    ] [    ] 1, 5

IV.2.5) Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire: (zz/ll/aaaa) 4, 14

IV.2.9) Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie 10

⃞ Autoritatea contractantă nu va atribui niciun alt contract pe baza anunțului de intenție de mai sus

Specim
en



RO  Formular standard 21 – Servicii sociale şi alte servicii specifice – contracte de achiziţii publice 4    

Secţiunea V: Atribuirea contractului 1, 10

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

V.1) Informaţii privind neatribuirea 8

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 referință al anunțului: [    ][    ][    ][    ]–[    ][    ][    ][    ][    ][    ] 7 (anul și numărul documentului)

V.2) Atribuirea contractului

V.2.1) Data încheierii contractului: (zz/ll/aaaa) 8

V.2.2) Informaţii privind ofertele

Numărul de oferte primite:  [        ]
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 8 [        ] (IMM – astfel cum se definește în Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei)
Numărul de oferte primite de la ofertanți din alte state membre ale UE: 8  [        ]
Numărul de oferte primite de la ofertanți din state care nu sunt membre ale UE: 8 [        ]
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 8 [        ]

⃞ Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici 8

V.2.3) Numele şi adresa contractantului 1

Denumire oficială: Număr național de înregistrare: 2

Adresă:

Localitate: Cod NUTS: Cod poștal: Țară:

E-mail: Telefon:

Adresă internet: (URL) Fax:

⃞ Contractantul este un IMM 8

V.2.4) Informaţii privind valoarea contractului/lotului  (fără TVA)

Valoarea totală estimată inițială a contractului/lotului: 2  [                      ] 
(în cazul acordurilor-cadru – 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 contractelor bazate pe acorduri-cadru, dacă este cazul – valoarea contractului (contractelor) pentru acest lot care nu a (au) fost inclus(e) în 
anunţurile anterioare de atribuire a contractelor)

V.2.5) Informaţii privind subcontractarea 8

⃞ Este probabil să se recurgă la subcontractarea contractului

Valoare sau proporție care este probabil să fie subcontractată unor terți 4

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

Descriere succintă a părții din contract care urmează să fie subcontractată:
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Secţiunea VI: Informaţii complementare

VI.2) Informaţii privind fluxurile de lucru electronice 5, 8

⃞ Se va utiliza sistemul de comenzi electronice
⃞ Se va accepta facturarea electronică
⃞ Se vor utiliza plățile electronice

VI.3) Informaţii suplimentare: 2

VI.4) Proceduri de contestare 5, 8, 10

VI.4.1) Organismul de soluţionare a contestaţiilor

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 obţine informaţii privind procedura de contestare 2

Denumire oficială:

Adresă:

Localitate: Cod poștal: Țară:

E-mail: Telefon:

Adresă internet: (URL) Fax:

VI.5) Data expedierii prezentului anunţ: (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
3 a se repeta de câte ori este necesar dacă acest anunţ este doar de intenţie
4 dacă aceste informaţii sunt cunoscute
5 a se furniza aceste informaţii dacă anunţul este o invitaţie la o procedură concurenţială de ofertare
6 în măsura în care informaţiile sunt deja cunoscute
7 informaţii obligatorii care nu trebuie publicate
8 informaţii opţionale
9 a se furniza aceste informaţii numai dacă acest anunţ este un anunţ de intenţie
10 a se furniza aceste informaţii numai dacă acest anunţ este un anunţ de atribuire
14 dacă acesta este un anunţ de intenţie utilizat ca invitaţie la o procedură concurenţială de ofertare – a se furniza aceste informaţii în măsura în care sunt 

deja cunoscute
15 a se furniza aceste informaţii în prezentul formular sau, dacă este cazul, în invitaţia de a prezenta oferte
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Anexa D1 – Achiziţii publice generale

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

Directiva 2014/24/UE
(selectaţi opţiunea relevantă şi prezentaţi o explicaţie)

◯ 1. Justificarea alegerii procedurii negociate fără publicarea prealabilă a unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare în 
conformitate cu articolul 32 din Directiva 2014/24/UE

⃞ Nicio ofertă sau nicio ofertă/cerere de participare adecvată ca răspuns la:

◯ o procedură deschisă
◯ o procedură restrânsă

⃞ Serviciile pot fi prestate numai de un anumit operator economic pentru următorul motiv:

◯ absența concurenței pentru motive tehnice
◯ scopul achiziției este crearea sau achiziționarea unei opere de artă sau reprezentații artistice unice
◯ protecția unor drepturi exclusive, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală

⃞ Extremă urgență determinată de evenimente care nu puteau fi prevăzute de către autoritatea contractantă şi în conformitate cu condițiile 
stricte prevăzute de directivă

⃞ Servicii noi, constituind o repetare a serviciilor existente şi comandate în conformitate cu condițiile stricte prevăzute de directivă

⃞ Cumpărarea de servicii în condiții deosebit de avantajoase

◯ de la un prestator de servicii care îşi încetează definitiv activitățile comerciale
◯ de la lichidatorul dintr-o procedură de insolvență, un concordat preventiv sau o procedură de aceeaşi natură prevăzută în legislația sau 

reglementările naționale

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

⃞ Achiziția nu se încadrează în domeniul de aplicare al directivei

3. Explicaţie

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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