
FISA DE DATE A ACHIZITIEI 

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT

Denumire oficiala: COMUNA DOLJESTI

Adresa:str. Ștefan cel mMare și Sfânt, nr.44

Localitate: DOLJEȘTI Cod postal: Tara: ROMÂNIA

Punct(e) de contact:

In atentia compartimentului Achiziții publice

Telefon: 0233780514

E-mail: primcomdoljesti@yahoo.com; 

primariadoljesti@gmail.com 

Fax: 0233780514

Adresa/ele de internet (daca este cazul):

Adresa sediului principal al autoritatii contractante (URL):

Adresa profilului cumparatorului (URL): 

Alte informatii pot fi obtinute la:

X Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

□ Altele: completati anexa A.I

Caietul de sarcini, documentatia specifica (pentru închirieri) si/sau documentele suplimentare (inclusiv 

documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:

X Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

□ Altele: completati anexa A.II

Ofertele/proiectele sau solicitarile/cererile de participare sau candidaturile trebuie transmise la:

X Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

□ Altele: completati anexa A.III

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a 

ofertelor/candidaturilor

Zile : 8 (inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor)

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA 
(ACTIVITATILE PRINCIPALE)

X Minister sau orice alta autoritate nationala sau 

federala, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale 

X Servicii publice generale
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ale acestora

□ Agentie/birou national sau federal

□ Colectivitate teritoriala 

□ Agentie/birou regional sau local 

□ Organism de drept public 

□ Institutie/agentie europeana sau organizatie 

europeana

□ Altele (precizati): —————————

□ Aparare

□ Ordine si siguranta publica

□ Mediu

□ Afaceri economice si financiare

□ Sanatate

□ Constructii si amenajari teritoriale

□ Protectie sociala

□ Recreere, cultura si religie

□ Educatie

□ Altele (precizati): —————

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante                                              

da □ nu □

□ Producere, transport si distributie de gaz
si de energie termica

□ Electricitate

□ Prospectare si extragere a gazului si 
petrolului

□ Prospectare si extragere a carbunelui si a 
altor combustibili solizi

□ Apa

□ Servicii postale

□ Servicii feroviare

□ Servicii feroviare urbane, de tramvai sau de autobuz

□ Activitati portuare

□ Activitati aeroportuare

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) DESCRIERE

II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea 

contractanta

 ÎNCHIRIEREA  PRIN  LICITAȚIE  PUBLICĂ  A  UNOR  TERENURI  PROPRIETATE  PRIVATĂ   A
COMUNEI DOLJEȘTI,  ÎN VEDEREA AMENAJĂRII UNOR ADĂPOSTURI PENTRU ANIMALE ȘI
PĂȘUNAT.

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de 

prestare a serviciilor 

a) Lucrari                                    □ B) Produse                         c) Servicii                                      
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□ □

Executare                                  □

Proiectare si executare                □

Executarea, prin orice                 □

mijloace, a unei lucrari,

conform cerintelor

specificate de autoritatea

contractanta

Cumparare                          

□

Leasing                               

□

Inchiriere                            

X

Inchiriere cu optiune de      

□

cumparare

O combinatie intre acestea 

□

Categoria serviciilor:             nr. 

□□

(Pentru categoriile de servicii 1-

27, consultati anexa II la Directiva 

2004/18/CE).

Locul principal de prestare

........................

Cod NUTS □□□□□□

Locul principal 

Comuna DOLJESTI, jud. 

Neamt

Cod NUTS RO214 - 

Neamt

Locul principal de prestare

........................

Cod NUTS □□□□□□

II.1.3) Procedura implica

Un contract de închiriere                                                                           X

Punerea in aplicare a unui sistem de achizitie dinamic (SAD)                 □

Incheierea unui acord-cadru                                                                      □

II.1.4) Informatii privind acordul-cadru (dupa caz)

Acord-cadru cu mai multi operatori economici          

□

Numarul □□□ sau, dupa caz, numarul maxim □□□ 

de participanti la acordul-cadru preconizat

Acord-cadru cu un singur operator economic     

□

Posibilitatea de a relua competitia cu semnatarii 

acordului cadru  

                                           da □ nu □Daca DA,

Reluarea competitiei se va face in SEAP:

da □ nu □

__________________________________________
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(se fac precizari suplimentare referitoare la modul 

de desfasurare a reluarii competitiei intre semnatarii

unui acord-cadru)

Durata acordului-cadru: Durata in ani: □□ sau in luni: □□□

Justificarea unui acord-cadru a carui durata depaseste patru ani:

Estimarea valorii totale a achizitiilor pentru intreaga durata a acordului-cadru (dupa caz; numai 

in cifre):

Valoarea estimata fara TVA: _________________                                                                 Moneda: 

________ sau intervalul: intre _____________ si _______________                                                      

Moneda: ________

Frecventa si valoarea contractelor care urmeaza sa fie atribuite (daca se cunosc): __________ 

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

 ÎNCHIRIEREA  PRIN  LICITAȚIE  PUBLICĂ  A  UNOR  TERENURI  PROPRIETATE  PRIVATĂ   A
COMUNEI DOLJEȘTI,  ÎN VEDEREA AMENAJĂRII UNOR ADĂPOSTURI PENTRU ANIMALE ȘI
PĂȘUNAT.

- lot  I  cu o  suprafață  de 32.166 m.p.,  proprietate  privată a comunei  Doljești  situat  în extravilanul
localității Rotunda; 

- lot II cu o suprafață 48.071 m.p., proprietate privată a comunei Doljești situat în extravilanul localității
Rotunda;

- lot III cu o suprafață de 130.373 m.p. proprietate privată a comunei Doljești situat în extravilanul
localității Rotunda;

  Suprafața totală a terenului este de 210.610 m.p.

Prețul de pornire este de 285,00 lei /hectar/an.

 Numarul zilelor pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a 

ofertelor/candidaturilor este de 8. Termenul limita la care autoritatea contractanta va raspunde in mod

clar si complet solicitarilor de clarificare / informatiilor suplimentare in legatura cu documentatia de 

atribuire este de 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Data limită de depunere a ofertelor este 24.08.2021 orele 15,00

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

Vocabular principal

Obiect principal

Lucrari de constructii de cladiri 

(Rev.2)

Servicii de proiectare tehnica pentru

………………………..

…………………………….
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constructia de lucrari publice 

(Rev.2)

Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)

Obiect(e) suplimentar(e) □□.□□.□□.□□-□

□□.□□.□□.□□-□

□□.□□.□□.□□-□

□□.□□.□□.□□-□

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice (GPA)       

da □ nu X

II.1.8) Impartire in loturi (pentru precizari privind loturile utilizati                                                      

da □ nu X

anexa B de cate ori este necesar, pentru fiecare lot in parte)

Daca da, este necesar sa se depuna oferte pentru (bifati o singura casuta):

un singur lot                                  □ unul sau mai 

multe loturi   

□

toate loturile                                  □

II.1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative)                                                                              da

□ nu X

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul (inclusiv, dupa caz, toate loturile si toate optiunile)

ÎNCHIRIEREA  PRIN  LICITAȚIE  PUBLICĂ  A  UNOR  TERENURI  PROPRIETATE  PRIVATĂ   A
COMUNEI DOLJEȘTI,  ÎN VEDEREA AMENAJĂRII UNOR ADĂPOSTURI PENTRU ANIMALE ȘI
PĂȘUNAT.

- lot  I  cu o  suprafață  de 32.166 m.p.,  proprietate  privată a comunei  Doljești  situat  în extravilanul
localității Rotunda; 

- lot II cu o suprafață 48.071 m.p., proprietate privată a comunei Doljești situat în extravilanul localității
Rotunda;

- lot III cu o suprafață de 130.373 m.p. proprietate privată a comunei Doljești situat în extravilanul
localității Rotunda;

  Suprafața totală a terenului este de 210.610 m.p.

Dupa caz, valoarea estimata (numai in cifre): 285,00 lei/hectar/an                                         Moneda: -

LEI

sau intervalul: intre _______________ si _______________                                               Moneda: 

__________
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II.2.2) Optiuni (dupa caz)                                                                                                                        da

□ nu □

Daca da, valoarea se va completa in mod obligatoriu numai ca interval valoric

Daca da, descrierea acestor optiuni: 

____________________________________________________________

Daca se cunoaste, calendarul prevazut de aplicare a respectivelor optiuni:

in luni: □□ sau in zile: □□□□ (de la data atribuirii contractului)

Numarul de prelungiri  posibile (dupa caz): □□□ sau interval: intre □□□ si □□□

Daca se cunoaste, in cazul contractelor de produse sau de servicii care pot fi prelungite, calendarul 

prevazut al contractelor ulterioare: in luni: □□ sau in zile: □□□□ (de la data atribuirii contractului)

II.2.3) Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa 

caz, in cazul contractelor de concesiuni)

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE

Durata: 10 ani  sau in zile: □□□□  (de la data atribuirii contractului/emiterii ordinelor de incepere a 

serviciilor sau lucrarilor) 

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI

II.4.1. Ajustarea pretului contractului                                                                                                    
da □ nu □

Daca DA, se va preciza modul de ajustare a pretului contractului (in ce conditii, cand, cum, formula de 
ajustare aplicabila)

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)

III.1.1.a)  Garantie  de  participare

da X nu □

Da. Ofertantul va constitui garantia de participare în cuantum de 1.000,00 lei, echivalentă cu 2 luni

de chirie. Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai târziu la data

si ora stabilite pentru primirea ofertelor. 

III.1.1.b)  Garantie  de  buna  executie
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da □ nu □

NU ESTE CAZUL 

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

NU ESTE CAZUL

________________________________________________________________________________

__________________

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie 

contractul (dupa caz)

NU ESTE CAZUL

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale (dupa caz)                               

da □ nu X

Daca da, descrierea acestor conditii

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________

III.1.5. Legislatia aplicabila

a) Ordonanța Guvernului nr.57/2019

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in 

registrul comertului sau al profesiei

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului:

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor 

Cerinta nr. 1

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea condițiilor din Caietul de sarcini.

Aceste documente pot fi:

- act constitutiv al societăţii/II/PFA (statut/contract), certificat de înregistrare fiscală, certificat de
înregistrare  la  Registrul  Comerţului,  din  care  să  rezulte  desfăşurarea  de  activităţi  specifice  spațiilor
pentru care licitează pentru persoane juridice;

- certificat fiscal prin care să se ateste faptul că nu are datorii bugetare faţă de Direcţia Generală a
Finanţelor  Publice.  Certificatele  fiscale  vor  fi  eliberate  şi  de  instituţiile  abilitate  din  localitatea  de
reşedinţă a ofertantului şi vor fi depuse în formă originală ;
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- copie după cartea de identitate pentru persoanele fizice ;

- actul autentic de reprezentare, în cazul în care ofertele sunt depuse de împuterniciţii ofertanţilor şi nu
de aceştia personal;

- copie xerox după chitanţele care atestă plata caietului de sarcini, a documentaţiei pentru licitaţie şi a
garanţiei depuse.

 Persoanele  ce detin  functii  de decizie  în cadrul  autoritatii  contractante,  respectiv  cele  cu putere de

reprezentare din partea furnizorilor de servicii auxiliare achizitiei,  implicate in prezenta procedura de

atribuire, conform art. 63 alin. (1) din Legea 98/2016, sunt: Lungu Albert – primar, Arcana Marcel –

viceprimar, Cezar Mihaela – secretar general, Adochitei Maria – contabil,  Balauca Gina – inspector,

Agu Cezar – consilier local, Andries Daniela – consilier local, Aniculaesei Vasile Catalin – consilier

local, Bulai Iosif–Eremia– consilier local, Cadăr Corneliu– consilier local, Cojocaru Marius Claudiu –

consilier local, Cojocaru Serafin – consilier local, Enciu Robert-Ioan – consilier local, Funingănă Dorina

– consilier local, Hușanu Daniel-Dănuț– consilier local, Mihai Marica Atena – consilier local, Panaite

Constantin– consilier local, Șoican Iosif– consilier local, Tamas Sergiu– consilier local.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Cerinta  1 În  cazul  în  care  ofertantul  este  persoană  juridică,  acesta  va  depune  următoarele
documente:

-  act  constitutiv  al  societăţii/II/PFA  (statut/contract),  certificat  de  înregistrare  fiscală,  certificat  de
înregistrare  la  Registrul  Comerţului,  din  care  să  rezulte  desfăşurarea  de  activităţi  specifice  spațiilor
pentru care licitează;
-actul constitutiv al societăţii( dacă este cazul);

-certificat de atestare fiscală emis de Direcţia Fiscală Locală;

-actul autentic de reprezentare  în cazul în care ofertele sunt depuse de împuterniciţii ofertanţilor;

-copie xerox după chitanţele care atestă plata garanţiei depuse;

 -împuternicire a reprezentantului societății comerciale, în original și copie xerox a cărții de identitate.

 În cazul în care ofertantul este persoană fizică, acesta va depune următoarele documente:

-cererea semnată și stampilată de către ofertant  pentru participarea la licitație;

-carte de identitate a ofertantului- copie xerox;

-actul  autentic  de reprezentare,  în  cazul  în  care la  licitație  participă  împuterniciții  ofertanților  și  nu
aceștia personal;

-dovada achitării contravalorii documentației, taxa și garanția de participare la licitație;

     Pentru persoanele fizice străine se vor prezenta acte similare, traduse și autentificate la traducător
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autorizat.

Nota: 

                - ofertantul trebuie sa fie legal constituit, sa nu se afle in nicio situatie de anulare a constituirii,

sa aiba dreptul de a desfasura activitatea aferenta obiectului contractului, iar activitatea sa-i fie autorizata

de autoritatile competente.

III.2.2) Capacitatea economica si financiara

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) 

necesare pentru evaluarea respectarii 

cerintelor mentionate 

Modalitatea de indeplinire

III.2.3.b.) Standarde de asigurare a calitatii

III.2.4) Contracte rezervate (dupa caz)                                                                                                  da 

□ nu X

Contractul este rezervat unor ateliere protejate                                                                                              

□

Contractul va fi executat numai in cadrul unor programe de ocuparea fortei de munca protejate                

□

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii                                       da

□ nu X

Daca da precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile:

Dupa caz,  mentionati care profesie (concurs de solutii) 

____________________________________________________________________________________

_____

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile                                            da 

□ nu X

profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea
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serviciilor respective

SECTIUNEA IV: PROCEDURA 

IV.1)  PROCEDURA

IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare

IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire                                                       

Offline  X    On line  □

  

IV.1.1.b) Tipul procedurii

Licitatie deschisa X

Licitatie restransa □

Licitatie restransa accelerata □

Justificare pentru alegerea licitatiei accelerate:

Cerere de oferta / Procedura simplificata  

Negociere □

Au fost deja selectati candidati                                                                                                                 da 

□ nu □

Daca da,  indicati numele si adresa operatorilor economici selectati deja in sectiunea VI.3) Informatii

suplimentare

Negociere accelerata □

Justificare pentru alegerea negocierii accelerate:

Dialog competitiv □

Concurs de solutii      □                                                                                                                  Deschis 

□   Restrans □

Numarul de participanti estimat □□□               sau                            numarul minim □□□ / numarul 

maxim □□□

IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe

(licitatie restransa si negociere, dialog competitiv)

Numar de operatori economici preconizat □□□

sau Numar minim preconizat □□□ si, dupa caz, numar maxim □□□

Criterii de preselectie

IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului 
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(negociere, dialog competitiv)

Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a                                                     da

□ nu □

reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor

care trebuie negociate

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE /CRITERII DE EVALUARE A PROIECTELOR (concurs 
de solutii)

IV.2.1) Criterii de atribuire (dupa caz,bifati rubrica sau rubricile 

corespunzatoare sau enumerati criteriile de atribuire in cazul contractului de 

concesiune, respectiv criteriile de evaluare a proiectelor in cazul concursului de 

solutii)

cel mai mare nivel al chiriei X

sau

Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic in ceea ce priveste        

□

Criterii Ponde

re

Intra in licitatie 

electronica/reofert

are SEAP 

1. Nu □ Da 

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul

2. Nu □ Da

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul

3. Nu □ Da

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul

(   )
Intra in licitatie electronica /

reofertare
(   )

Direct
proportional

(   )
Invers

proportional
Punctaj maxim component tehnica □□□ 

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica                                                          

da □ nu X

Daca da, informatii suplimentare despre licitatia electronica (dupa caz)

IV.2.3. ”Numele participantilor deja selectati ( in cazul unui concurs de solutii
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restrans)” 

__________________________________________________________________

_____________________

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta (dupa caz)
________________________________________________________________________________
_________

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract                              

da □ nu X

Daca da,

Anunt de intentie                  □              Anunt despre profilul cumparatorului □

Numarul anuntului in JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa)

Alte publicari anterioare (dupa caz) □

Numarul anuntului in JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa)

Numarul anuntului in JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa)

Anunt de intentie 

Numarul si data publicarii in SEAP

IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea 

de participare

ES   BG   CS   DA   DE   ET   EL   EN   FR   IT   LV   LT   HU   MT   NL   PL   PT   RO   SK   SL 

FI   SV

 □     □      □      □      □      □      □     □      □     □     □      □      □      □      □      □      □     X      □     □  

□     □

Altele: 

____________________________________________________________________________-

Moneda in care se transmite oferta financiara (in cazul procedurilor online sau offline cu etapa 

finala de L.E.  

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (in cazul 

unei licitatii deschise,cerere de oferte)
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durata in luni: □□□ sau in zile: ….(de la termenul limita de primire a ofertelor) 

IV.3.8) Recompense si juriu ( in cazul unui concurs de solutii)

IV.3.8.1) Se va acorda una sau mai multe prime                                                                               

da □         nu □

Daca da, numarul si valoarea primelor care urmeaza sa fie acordate (dupa caz) 

________________________________________________________________________________

___________________

IV.3.8.2) Detalii privind platile catre toti participantii (dupa caz)

________________________________________________________________________________

___________________

IV.3.8.3) Contracte atribuite in urma concursului: Contractele de servicii atribuite in urma 

concursului vor fi atribuite castigatorului sau unuia dintre castigatorii concursului                   

da □         nu □ 

             

IV.3.8.4) Decizia juriului este obligatorie pentru autoritatea contractanta/entitatea 

contractanta           da □         nu □

IV.3.8.5) Numele membrilor juriului selectati (dupa caz)

IV.4. PREZENTAREA OFERTEI

IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice
NU ESTE CAZUL

IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare
NU ESTE CAZUL

IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei

Oferta se va prezenta în plic închis la sediul Primăriei comunei Doljești 

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (dupa caz)                                                                          

da □ nu X

Daca da, precizati perioadele estimate de publicare a anunturilor viitoare: 

_____________________________

VI.2) Contractul/Concursul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare 
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da □ nu X

Daca da, trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau 

program(e):_________________________________________

Tipul de finantare: 

Cofinantare                                      □

Credite externe cu garantia statului □

Fonduri europene                            □             Daca da, numele fondului (se va selecta obligatoriu 

din lista disponibila)

Alte fonduri.                                    □

VI.3) ALTE INFORMATII (dupa caz)

Interactiunea cu ofertantii, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfasura dupa urmatoarele

reguli:

 Departajarea se va face exclusiv in functie de pret si nu prin cuantificarea altor elemente de natura

tehnica  sau alte  avantaje  care  rezulta  din modul  de indeplinire  a  contractului  de catre  operatorii

economici. 

VI.4) CAI DE ATAC

VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac 

Denumire oficiala: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti

Localitate: Bucuresti Cod postal: 030084 Tara: Romania

E-mail: office@cnsc.ro Telefon: +40 213104641

Adresa Internet (URL) : 

http://www.cnsc.ro

Fax: +40 213104642 / +40 

218900745

Organismul competent pentru procedurile de mediere (dupa caz)

Denumire oficiala: 

Adresa:

Localitate: Cod postal: Tara:

E-mail: Telefon:

Adresa Internet 

(URL) 

Fax:

VI.4.2) Utilizarea cailor de atac (completati rubrica VI.4.2 SAU, dupa caz, rubrica VI.4.3)

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac:

5 zile, începând cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre actul autoritatii contractante considerat

nelegal (Legea 101/2016).
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VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Denumire oficiala:

Adresa:

Localitate: Cod postal: Tara:

E-mail: Telefon:

Adresa Internet 

(URL) 

Fax:
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