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Anunţ de atribuire a concesiunii
Rezultatele procedurii de achiziţie

Directiva 2014/23/UE

Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Informații și formulare online: http://simap.ted.europa.eu

Secţiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1) Denumire şi adrese

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.4) Tipul autorităţii contractante (în cazul unui anunţ publicat de o autoritate contractantă) 

◯ 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 (în cazul unui anunţ publicat de o autoritate contractantă) 

◯ 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:

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

◯ Producere, transport și distribuție 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
◯ Activități portuare
◯ Activități aeroportuare
◯ Altă activitate:
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Secţiunea II: Obiect

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   ◯  Lucrări   ◯  Servicii

II.1.4) Descriere succintă:

II.1.5) Valoarea totală estimată 2

Valoare fără TVA:  [                      ]   Monedă:  [    ] [    ] [    ]
Metoda de calcul al valorii estimate a concesiunii: (dacă nu este specificată în alte documente ale concesiunii)

II.1.6) Informaţii privind loturile

Contractul este împărțit în loturi   ◯ da    ◯ nu

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

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:   [    ][    ][    ]

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 descrise mai jos (criteriile de atribuire trebuie indicate în ordinea descrescătoare a importanţei)
Criteriu: 1

II.2.7) Durata concesiunii

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

II.2.13) Informaţii despre fondurile Uniunii Europene

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

Identificarea proiectului:

II.2.14) Informaţii suplimentare:
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Secţiunea IV: Procedură

IV.1) Descriere

IV.1.1) Forma procedurii

◯ Procedură de atribuire cu publicarea prealabilă a unui anunț de concesionare
◯ Procedură de atribuire fără publicarea prealabilă a unui anunț de concesionare în cazurile enumerate mai jos (completaţi anexa D4)

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

Achiziția intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice  ◯ da   ◯ nu

IV.1.11) Caracteristici principale ale procedurii de atribuire:

IV.2) Informaţii administrative

IV.2.1) Publicare anterioară privind această procedură

Numărul anunțului în JO S:  [    ][    ][    ][    ]/S [    ][    ][    ]–[    ][    ][    ][    ][    ][    ][    ]
(Unul dintre următoarele: Anunţ de concesionare; Anunţ de transparenţă ex ante voluntară)
Specim
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Secţiunea V: Atribuirea concesiunii 1

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

V.1) Informaţii privind neatribuirea
Concesiunea/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 concesiunii

V.2.1) Data deciziei de atribuire a concesiunii: (zz/ll/aaaa)

V.2.2) Informaţii privind ofertele

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 ofertanți din alte state membre ale UE:   [        ]
Numărul de oferte primite de la ofertanți din state care nu sunt membre ale UE:  [        ]
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice:  [        ]

Concesiunea a fost atribuită unui grup de operatori economici   ◯ da   ◯ nu

V.2.3) Numele şi adresa concesionarului 1

Denumire oficială: Număr național de înregistrare: 2

Adresă:

Localitate: Cod NUTS: Cod poștal: Țară:

E-mail: Telefon:

Adresă internet: (URL) Fax:

Concesionarul este un IMM   ◯ da   ◯ nu

V.2.4) Informaţii privind valoarea concesiunii şi principalele condiţii de finanţare  (fără TVA)

Valoarea totală estimată inițială a contractului/lotului/concesiunii: 2  [                      ] 

Valoarea totală a concesiunii/lotului:   [                      ] 

Venitul din achitarea onorariilor şi a amenzilor de către utilizatori: 2  [                      ]

Premiile, plățile sau alte avantaje financiare oferite de autoritatea/entitatea contractantă: 2

Monedă:  [    ][    ][    ]

Orice alte detalii relevante pentru valoarea concesiunii, astfel cum se prevede la articolul 8 alineatul (3) din directivă:
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Secţiunea VI: Informaţii complementare

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
7 informaţii obligatorii care nu trebuie publicate
16 numai pentru concesiunile de lucrări
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Anexa D4 – Concesiune

Justificarea atribuirii concesiunii fără publicarea prealabilă a unui anunţ de concesionare 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2014/23/UE
(selectaţi opţiunea relevantă şi prezentaţi o explicaţie)

◯ 1. Justificarea atribuirii unei concesiuni fără publicarea unui anunţ de concesionare în conformitate cu articolul 31 alineatele (4) şi (5) 
din Directiva 2014/23/UE

⃞ Nicio candidatură, nicio ofertă sau nicio ofertă/candidatură corespunzătoare primită ca răspuns la o procedură anterioară de atribuire a unei 
concesiuni

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

◯ scopul concesiunii este crearea sau achiziționarea unei opere de artă sau reprezentații artistice unice
◯ absența concurenței pentru motive tehnice
◯ existența unui drept exclusiv
◯ protecția drepturilor de proprietate intelectuală şi a drepturilor exclusive, altele decât cele definite la articolul 5 punctul 10 din directivă

◯ 2. Alte justificări ale atribuirii concesiunii fără publicarea prealabilă a unui anunţ de concesionare 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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