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Acest anunţ pe site-ul TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:509543-2019:TEXT:RO:HTML

România-Azuga: Telescaune
2019/S 209-509543

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE
Secțiunea I: Autoritatea contractantă
I.1) Denumire şi adrese

Denumire oficială: Servicii Urbane Stațiunea Azuga S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 30774291
Adresă: Str. Independenței nr. 10A
Localitate: Azuga
Cod NUTS: RO316
Cod poștal: 105100
Țară: România
Persoană de contact: Marius Dragos Sandu
E-mail: sandu_mariusdragos@yahoo.com 
Telefon:  +40 727754579
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://www.primariaazuga.ro/primaria/informatii-de-interes-public
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2) Informații privind achizițiile publice comune

I.3) Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la:
https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100258363
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus

I.4) Tipul autorității contractante
Alt tip: În subordonarea administrației locale

I.5) Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect
II.1) Obiectul achiziţiei

II.1.1) Titlu:
Contract de achiziție publică de produse, furnizare instalație de transport persoane pe cablu, de tip telescaun
fix, second-hand, cu 2 locuri, cu o lungime de 581 [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Număr de referinţă: 1110

II.1.2) Cod CPV principal
42418220

mailto:sandu_mariusdragos@yahoo.com
https://www.primariaazuga.ro/primaria/informatii-de-interes-public
www.e-licitatie.ro
https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100258363
www.e-licitatie.ro
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II.1.3) Tipul contractului
Produse

II.1.4) Descriere succintă:
Contract de achizitie publica de produse, furnizarea instalației de tip telescaun fix, second-hand, cu 2 locuri, cu
o lungime de 581 m, cu bandă de îmbarcare, conform caietului de sarcini si studiului de fezabilitate nr. 41/2019
– SUSA 1071/14.10.2019.
— Obiect principal: furnizare si livrare telescaun,
— Obiecte conexe:
(a) servicii de proiectare elaborare PT, detalii de executie,
(b) lucrari de constructii – montaj si instalare, asistenta tehnica din partea proiectantului.
Instalatia va deservi partea inferioara a partiei Sorica pana la o altitudine de 1 200-1 300 m. Se va monta o
instalație de transport pe cablu tip telescaun fix, cu 2 locuri și capacitate de transport de 890 persoane pe ora,
cu o lungime de 581 m, cu banda de imbarcare.

II.1.5) Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 3 334 224.68 RON

II.1.6) Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu

II.2) Descriere

II.2.1) Titlu:

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45234230
71220000
79933000

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO316
Locul principal de executare:
Str. Sorica f.n., partia Sorica, localitatea Azuga, jud. Prahova, ROMANIA.

II.2.4) Descrierea achiziţiei publice:
— Obiect principal: furnizare si livrare Instalație de transport pe cablu tip telescaun fix, second hand, cu 2 locuri,
lungime 581 m, la amplasamentul achizitorului, pârtia Sorica, Azuga, jud. Prahova (DDP) – 1 buc.,
— Obiecte conexe:
(a) servicii de proiectare elaborare PT, detalii de executie – 1 buc.,
(b) lucrari de constructii – montaj si instalare telescaun, a tehnica din partea proiectantului – 1 buc.
Listele de cantitati de produse, proiectare si executie lucrari sunt conform caietului de sarcini și studiului de
fezabilitate nr. 41/2019 – SUSA 1071/14.10.2019, respectiv in scenariul optim recomandat – scenariul 1:
instalație de transport persoane pe cablu tip telescaun fix cu 2 locuri, cu o lungime de 581 m, cu bandă de
îmbarcare.

II.2.5) Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: 2.3) Cerinţele minime de calitate și tehnice din studiul de fezabilitate nr.
41/2019 – executie lucrari de constructii – montaj si instalare telescaun / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: 2.2) Cerinţele minime de calitate și tehnice din studiul de fezabilitate nr.
41/2019 – proiectare / Pondere: 5
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Criteriu privind calitatea - Nume: 2.1) Cerinţele minime de calitate și tehnice din studiul de fezabilitate nr.
41/2019 – furnizare produs / Pondere: 5
Prețul - Pondere: 85

II.2.6) Valoarea estimată

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 7
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:
Durata contractului sau termenul limita pentru finalizare: 7 luni incepand de la data atribuirii contractului – în
perioada estimata noiembrie-decembrie 2019, ianuarie-iulie 2020.

II.2.10) Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu

II.2.11) Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu

II.2.12) Informaţii privind cataloagele electronice

II.2.13) Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

II.2.14) Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice
III.1) Condiții de participare

III.1.1) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele
profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:
Cerința nr. 1.
Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165,
167 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi
prezentate, la solicitarea autorității/entității contractante doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul
intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor sunt:
— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a
contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării,
— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de
supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de
control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,
— după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările
prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice,
— alte documente edificatoare, după caz.
În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu
se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile
prevăzute la art. 164, 165 și 167, autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe
proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria
răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a
unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.
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Cerința nr. 2.
Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității/entității contractante cu privire la organizarea, derularea și
finalizarea procedurii de atribuire sunt:
— director general – Ivascu Mihai Claudiu,
— sef serviciu administrativ – Sandu Marius Dragos,
— membru in consiliul de administratie – Puscasu Constantin,
— membru in consiliul de administratie – Pascu Nicolae.
Modalitatea de îndeplinire:
1) AC/EC are obligația completării formularului de integritate conform art. 5 din Legea nr. 184/2016 privind
instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de
achiziție publică;
2) Ofertantul sau dupa caz, ofertantul asociat, tertul sustinator, subcontractantul declarat nu trebuie sa se
încadreze în situatiile prevazute de art. 60 lit. d) si e) din Legea nr. 98/2016. Se va prezenta declaratia pe
propria raspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 60 lit. d) si e) din Legea nr. 98/2016 – formular
anexat.
Cerința nr. 1.
Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara
rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile
de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul
contractului de achiziție publică. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care
completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.
Modalitatea de îndeplinire:
— Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de
achiziție publică cu informațiile solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă - informații referitoare la
îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale,
— Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate p [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2) Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:
Specificati cifra de afaceri medie anuala. Operatorul economic face dovada îndeplinirii cerințelor privind situația
economică și financiară, prin prezentarea: declarație privind cifra de afaceri totala anuala a operatorului
economic pentru exercitiul financiar 2018/extras bilant contabil/alte documente edificatoare echivalente. Nivelul
minim al cifrei de afaceri totala anuala an 2018 trebuie sa fie de cel putin 85 000,00 RON (pentru calculul
echivalenței euro/altă valută se va avea în vedere cursul mediu anual comunicat de BNR pentru fiecare an în
parte).
Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:
Se va completa DUAE de către operatorii economici (ofertanți/ofertanți asociați/terți susținători) participanți la
procedura de atribuire a contractului de achiziție publică cu informațiile solicitate de către autoritatea/entitatea
contractantă. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de
către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: extrase
de bilant an 2018 sau alte documente emise de organisme specializate care confirmă nivelul cifrei de afaceri
înscris în DUAE.

III.1.3) Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

www.e-licitatie.ro
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Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat. Cerinta nr. 3 – pentru obiectul
conex. Executie lucrari de constructii – montaj si instalare telescaun: ofertantul trebuie sa fi executat lucrari
similare in ultimii 3 ani.
Pentru contractele de achizitie de bunuri: esantioane, descrieri sau fotografii, cu certificate de autenticitate
autoritatea/entitatea contractantă solicita, descrieri sau fotografii ale produselor care urmează a fi livrate, a căror
autenticitate trebuie certificată la solicitarea autorității/entității contractante.
Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat I. Experiența similară – pentru
obiectul principal. Furnizare produs: ofertanții trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani (calculați până la data
limită de depunere a ofertelor) au furnizat produse similare in urmatoarele conditii: cerința nr. 1 – furnizare si
livrare produs – telescaun: ofertantul participant trebuie sa faca dovada furnizarii si livrarii, in cel mult ultimii 3
ani, de produse similare cu cele care fac obiectul contractului.
Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat. Cerinta 2 – pentru servicii
de proiectare instalatii de transport pe cablu tip telescaun si servicii asistenta – experienta similara pentru
proiectare. Ofertantul trebuie sa fi prestat servicii similare în ultimii 3 ani.
Proportia de subcontractare. Se vor preciza părțile din contract, pe care operatorul economic intenționează
să o/le subcontracteze, dacă este cazul – ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract
care sunt indeplinite de subcontractanti si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. Inainte de
semnarea contractului, ofertantul castigator va prezenta contractul/contractele incheiate cu subcontractantul/
subcontractantii nominalizati in oferta, in copie. Eventuala inlocuire a subcontractantilor nu trebuie sa duca la
modificarea propunerii tehnice sau financiare. Atunci cand inlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanti
are loc dupa atribuirea contractului, acestia transmit certificatele si alte documente necesare pentru verificarea
inexistentei unor situații de excludere si a resurselor/capabilitatilor corespunzatoare partii lor de implicare in
contractul care urmeaza sa fie indeplinit.
Nota: AC poate respinge subcontractantul propus daca acesta nu indeplineste cerintele de calificare privind
capacitatea sau se incadreaza printre motivele de excludere si solicita candidatului/ofertantului o singura data –
inlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant.
Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:
— Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile
ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor
autorității/entității contractante,
— Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate,
— Lista principalelor lucrari executate în ultimii 3 ani, trebuie să contină valori, perioade de executie, beneficiari
– indiferent daca aceștia din urmă sunt autorități contractante sau clienți privați, însoțite în mod obligatoriu
de certificate/documente emise sau contrasemnate de beneficiarii contractului/contractelor menționate sau
procesul-verbal de recepție sau alte documente din care să reiasă următoarele informații:
—— beneficiarul, cantitatea/valoarea, perioada și locul executarii lucrarii sau
—— recomandări sau
—— alte documente echivalente,
— Prin lucrari similare autoritatea contractanta intelege: lucrari in domeniul constructiilor de transport pe cablu.
Nota privind modalitatea de îndeplinire cerintele 1, 2, 3:
1) La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență
similară, tipul/categoriile de produse/servicii proiectare/lucrari similare, valoarea, beneficiarul, data și numărul
documentului de recepție;
2) Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către
ofertantul/ofertanții clasat/clasați pe primul locul în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării
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ofertelor, potrivit solicitarii comisiei de evaluare: listele precizate mai sus sau procesul-verbal de recepție sau
alte documente din care să reiasă următoarele informații:
—— beneficiarul, cantitatea/valoarea, perioada și locul livrării, al serviciilor de proiectare si al lucrarilor similare
obiectului procedurii de achizitie si/sau
—— recomandări si/sau
—— alte documente echivalente.
Descriere caracteristici tehnice principale telescaun, fotografii instalatie telescaun, acte de certificare.
Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce
descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor
autorității/entității contractante,
— Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate,
— Lista principalelor livrări de produse similare efectuate în ultimii 3 ani, trebuie să contină valori, perioade
de livrare, beneficiari – indiferent daca aceștia din urmă sunt autorități contractante sau clienți privați, însoțite
în mod obligatoriu de certificate/documente emise sau contrasemnate de beneficiarii contractului/contractelor
menționate sau procesul-verbal de recepție sau alte documente din care să reiasă următoarele informații:
—— beneficiarul, cantitatea/valoarea, perioada și locul livrării sau
—— recomandări sau
—— alte documente echivalente.
Actele de provenienta a produsului ofertat (drept de proprietate). Prin experienta similara autoritatea
contractanta intelege furnizarea si livrarea de instalatii de transport pe cablu.
Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce
descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor
autorității/entității contractante,
— Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate,
— Lista principalelor prestari de servicii similare efectuate în ultimii 3 ani, trebuie să contină valori, perioade de
prestare, beneficiari – indiferent daca aceștia din urmă sunt autorități contractante sau clienți privați, însoțite
în mod obligatoriu de certificate/documente emise sau contrasemnate de beneficiarii contractului/contractelor
menționate sau procesul-verbal de recepție sau alte documente din care să reiasă următoarele informații:
—— beneficiarul, cantitatea/valoarea, perioada și locul proiectarii sau
—— recomandări sau
—— alte documente echivalente.
Experienta similara trebuie sa priveasca servicii de proiectare de constructii pentru instalatii de transport
persoane pe cablu,
— In DUAE completat de ofertant se vor include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti,
— In cazul in care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/subcontractantilor pentru a indeplini
criteriile de calificare, se va prezenta cate un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii
subcontractanti, completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia,
— Urmatoarele documente justificative care probeaza indeplinirea cerintei:
—— acordul/acordurile de subcontractare (Formular nr. 5) odata cu DUAE,
—— documente justificative ale subcontractantului/subcontractantilor vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii
contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii.
Nota: informatii privind asocierea:
— Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire in calitate de ofertant, individual
ori in comun cu alti operatori economici, inclusiv in forme de asociere temporara constituite in scopul participarii
la procedura de atribuire, subcontractant propus sau tert sustinator, in conditiile prevazute de Legea nr.
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98/2016. Ofertantul aflat pe primul loc in clasamentul intermediar va depune acordul de asociere, odata cu
depunerea DUAE si a documentelor justificative la solicitarea AC de catre ofertantul clasat pe primul loc,
— Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile sectiunea a 8-a Documentul Unic de Achizitie European
din Legea 98/2016. Acordul de asociere va fi prezentat odata cu depunerea DUAE. Documentele solicitate
se vor prezenta de catre ofertantul aflat pe primul loc in clasamentul intermediar, la solicitarea autoritatii
contractante formulata in conformitate cu prevederile art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016.

III.1.5) Informații privind contractele rezervate

III.2) Condiţii referitoare la contract

III.2.2) Condiţii de executare a contractului:

III.2.3) Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea
contractului

Secțiunea IV: Procedură
IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii
Procedură deschisă

IV.1.3) Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii

IV.1.4) Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului

IV.1.6) Informații despre licitația electronică

IV.1.8) Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu

IV.2) Informații administrative

IV.2.1) Publicare anterioară privind această procedură

IV.2.2) Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 26/11/2019
Ora locală: 15:00

IV.2.3) Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații
selectați

IV.2.4) Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română

IV.2.6) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 26/03/2020

IV.2.7) Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 26/11/2019
Ora locală: 15:00
Locul:
In SEAP.
Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:
Comisia de evaluare.

Secțiunea VI: Informații complementare
VI.1) Informații privind periodicitatea

Această achiziție este periodică: nu
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VI.2) Informaţii privind fluxurile de lucru electronice

VI.3) Informații suplimentare:
— Prezumtia de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate: ofertantul isi asuma raspunderea
exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau copie in vederea
participarii la procedura de atribuire. Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de
evaluare nu angajeaza din partea membrilor comisiei nicio raspundere sau obligatie fata de acceptarea
acestora ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect,
— Interactiunea cu ofertantii, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfasura dupa urmatoarele
reguli:
—— Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP-SICAP, operatorii economici trebuie
sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatura
electronica),
—— Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie
de atribuire se vor adresa in mod exclusiv in SEAP-SICAP la sectiunea „Intrebari” din cadrul procedurii de
atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP-SICAP la
sectiunea „Documentatie, clarificari si decizii” din cadrul anuntului de participare simplificat,
—— Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor
inregistra in SEAP-SICAP (https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub) ca operator economic conform prevederilor art.5
alin.(1) din H.G. nr.395/2016 si vor transmite solicitarile avand in vedere termenele de raspuns ale autoritatii
contractante prevazute la art.160 si 161 din Legea nr.98/2016,
—— Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de
clarificare in legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SEAP-SICAP (sectiunea
„Intrebari”),
—— Operatorii economici vor respecta modelul de contract de achizitie publica de produse, postat in SEAP-
SICAP de catre autoritatea contractanta.
Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu punctaje egale:
— Departajarea se va face exclusiv în functie de punctajul obtinut la factorii de evaluare raport pret –calitate si
nu prin cuantificarea altor elemente de natură tehnică sau alte avantaje care rezultă din modul de îndeplinire a
contractului de către operatorii economici (procedura fiind desfăsurată integral prin mijloace electronice)

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro 
Telefon:  +40 213104641
Fax:  +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere

VI.4.3) Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub
mailto:office@cnsc.ro
http://www.cnsc.ro
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Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 101/2016 privind
remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica.
(a) 10 zile, începând cu ziua următoare luării la cunoștință despre actul autorității contractante considerat
nelegal, în cazul în care valoarea estimată a procedurii de achiziție publică sau de concesiune este egală sau
mai mare decât pragurile valorice în raport cu care este obligatorie transm

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: S.C. Servicii Urbane Stațiunea Azuga S.R.L.
Adresă: Str. Independenței nr. 10A
Localitate: Azuga
Cod poștal: 105100
Țară: România
E-mail: susa@susa.com.ro 
Telefon:  +40 727754579
Adresă internet: https://www.primariaazuga.ro/primaria/informatii-de-interes-public

VI.5) Data expedierii prezentului anunț:
24/10/2019

mailto:susa@susa.com.ro
https://www.primariaazuga.ro/primaria/informatii-de-interes-public

