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Anunţ de concesionare
Directiva 2014/23/UE

Secţiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1) Denumire şi adrese

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.3) Comunicare
◯ Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: 15 (URL)
◯ Accesul la documentele de achiziţii publice este restricţionat. Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la: 15 (URL)

Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la                 

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

Candidaturile sau, dacă este cazul, ofertele 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 autorităţii 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:

Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

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

II.1) Obiectul achiziţiei

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   ◯  Servicii

II.1.4) Descriere succintă:

II.1.5) Valoarea totală estimată 2

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

II.1.6) Informaţii privind loturile

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

⃞ Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant:  [        ]
⃞ Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a atribui contracte prin combinarea următoarelor loturi sau grupuri de loturi:

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:
(natura şi cantitatea lucrărilor sau serviciilor sau o menţiune privind nevoile şi cerinţele)

II.2.5) Criterii de atribuire

Concesiunea se atribuie pe baza
◯ criteriile enunţate în documentele achiziţiei
◯ criteriile descrise mai jos (criteriile de atribuire trebuie indicate în ordinea descrescătoare a importanţei)

Criteriu: 1

II.2.6) Valoarea estimată

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

II.2.7) Durata concesiunii 8

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

II.2.13) Informaţii 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) Informaţii suplimentare:
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Secţiunea III: Informaţii juridice, economice, financiare și tehnice

III.1) Condiţii de participare

III.1.1) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale

Lista şi descrierea succintă a condiţiilor, indicarea informaţiilor şi documentelor solicitate: 

III.1.2) Situaţia economică și financiară

⃞ Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei 

Lista şi descrierea succintă a criteriilor de selecţie, indicarea informaţiilor şi documentelor solicitate:

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse: 2

III.1.3) Capacitatea tehnică şi profesională

⃞ Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei 

Lista şi descrierea succintă a criteriilor de selecţie, indicarea informaţiilor şi documentelor solicitate:

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse: 2

III.1.5) Informaţii privind concesiunile rezervate 2

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

⃞ Concesiunea poate fi executată numai în cadrul unor programe de angajare protejată

III.2) Condiţii legate de concesiune 2

III.2.1) Informaţii privind o anumită profesie (numai pentru concesiunile de servicii)

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

III.2.2) Condiţii de executare a concesiunii:

III.2.3) Informaţii privind personalul responsabil cu executarea concesiunii

⃞ Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea concesiunii

Secţiunea IV: Procedură

IV.1) Descriere

IV.1.8)  Informaţii despre Acordul privind achiziţiile publice (AAP) 16

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

IV.2) Informaţii administrative
IV.2.2) Termen pentru depunerea candidaturilor sau pentru primirea ofertelor

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

IV.2.4) Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:    [    ] [    ] 1
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Secţiunea VI: Informaţii complementare

VI.1) Informaţii privind periodicitatea
Această achiziţie este periodică    ◯ da   ◯ nu 

Perioadele estimate de publicare a anunţurilor viitoare: 2

VI.2) Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
⃞ Se va utiliza sistemul de comenzi electronice
⃞ Se va accepta facturarea electronică
⃞ Se vor utiliza plăţile electronice

VI.3) Informaţii suplimentare: 2

VI.4) Proceduri de contestare

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
8 informaţii opţionale
15 a se furniza aceste informaţii în prezentul formular sau, dacă este cazul, în invitaţia de a prezenta oferte
16 numai pentru concesiunile de lucrări
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