Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Acord cadru furnizare piese si accesorii pentru vehicule si
pentru motoare de vehicule
Anunt de participare

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire si adrese
PUBLITRANS 2000 S.A.
Cod de identificare fiscala: 13008995; Adresa: Strada: Depozitelor, nr. 2L; Localitatea: Pitesti; Cod NUTS: RO311 Arges; Cod postal: 110129;
Tara: Romania; Persoana de contact: DANIELA TOROK; Telefon: +40 248213573; Fax: +40 248213577; E-mail:
torok.daniela@publitrans2000.ro; Adresa internet: (URL) http://www.publitrans2000.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: www.elicitatie.ro;

I.2) Achizitie comuna
Contractul implica o achizitie comuna: Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu

I.3) Comunicare
Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit la: (URL) www.e-licitatie.ro
Informatii suplimentare pot fi obtinute de la:
adresa mentionata mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse:
adresa mentionata mai sus

I.6) Activitate principala
Servicii feroviare, de tramvai sau de autobuz

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei
II.1.1) Titlu
Acord cadru furnizare piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule
Numar referinta: 1300899520181

II.1.2) Cod CPV principal
34300000-0 Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului
Furnizare / Cumparare

II.1.4) Descrierea succinta
Acord cadru de furnizare piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule care se va încheia cu un singur
operator economic, declarat castigator, pentru fiecare lot din cele 10 si in baza caruia se vor semna contractele subsecvente de
furnizare piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule.
Contractele subsecvente vor fi atribuite anual si de cate ori va fi necesar, avand in vedere si incadrarea in bugetul de venituri si
cheltuieli. Cantitatile minime si maxime pentru acordul cadru si pentru cel mai mare contract subsecvent sunt mentionate in anexele
caietului de sarcini. Perioada de valabilitate este de 24 luni pentru acordul cadru si de pâna la 12 luni pentru fiecare contract
subsecvent, in functie de necesitati. Valoarea maxima a celui mai mare contract subsecvent pentru fiecare lot in parte este de: 36613
lei pentru lotul nr.1; 38481 lei pentru lotul nr.2; 7920 lei pentru lotul nr.3; 21800 lei pentru lotul nr.4; 8110 lei pentru lotul nr.5; 4465
lei pentru lotul nr.6; 11840 lei pentru lotul nr.7; 3975 lei pentru lotul nr.8; 4155 lei pentru lotul nr.9; 88213 lei pentru lotul nr.10;
respectiv de 225572 lei pentru toate cele 10 loturi.

II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 396920; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a
acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii)
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II.1.6) Informatii privind loturile
Contractul este împartit în loturi: Da
Pot fi depuse oferte pentru: Numarul maxim de loturi: 10

Sectiunea II.2 Descriere
II.2.1) Titlu
1 Piese si accesorii pentru directie, transmisie si suspensie; Tip motor OM 906, Autobuz Maz 103; Serie șasiu Y3M10306250001372

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 34300000-0 Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Arges
Locul principal de executare:
S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. din Pitesti, str. Depozitelor nr.2L, judetul ArgesS.C. PUBLITRANS 2000 S.A. din Pitesti, str. Depozitelor
nr.2L, judetul Arges

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Piese si accesorii pentru directie, transmisie si suspensie; Tip motor OM 906, Autobuz Maz 103; Serie șasiu Y3M10306250001372,
conform datelor din caietul de sarcini.

II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 66035; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 24; Durata in zile: Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Alte fonduri
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II.2.14) Informatii suplimentare
Valoarea garantiei de participare este de 366,03 lei pentru lotul nr.1, reprezentand 1% din valoarea celui mai mare contract
subsecvent aferent lotului nr.1, de 36.613 lei.
Valoarea maxima a acordului cadru pentru lotul nr.1 este de 66035 lei.

II.2.1) Titlu
2 Piese si accesorii pentru instalatie de franare Autobuz Maz 103, Serie șasiu Y3M10306250001372, BMC 215 SCB, Serie șasiu
NMC215RKD8DC00064

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 34300000-0 Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Arges
Locul principal de executare:
S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. din Pitesti, str. Depozitelor nr.2L, judetul ArgesS.C. PUBLITRANS 2000 S.A. din Pitesti, str. Depozitelor
nr.2L, judetul Arges

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Piese si accesorii pentru instalatie de franare Autobuz Maz 103, Serie șasiu Y3M10306250001372, BMC 215 SCB, Serie șasiu
NMC215RKD8DC00064, conform datelor din caietul de sarcini.

II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 62117; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 24; Durata in zile: Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Alte fonduri
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II.2.14) Informatii suplimentare
Valoarea garantiei de participare este de 385 lei pentru lotul nr.2, reprezentand 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent
aferent lotului nr.2, de 38481 lei.
Valoarea acordului cadru pentru lotul nr.2 este de 62117 lei.

II.2.1) Titlu
3 Geamuri Autobuz Maz 103, Serie șasiu Y3M10306250001372

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 34300000-0 Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Arges
Locul principal de executare:
S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. din Pitesti, str. Depozitelor nr.2L, judetul ArgesS.C. PUBLITRANS 2000 S.A. din Pitesti, str. Depozitelor
nr.2L, judetul Arges

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Geamuri Autobuz Maz 103, Serie șasiu Y3M10306250001372, conform datelor din caietul de sarcini.

II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 12980; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 24; Durata in zile: Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Alte fonduri

II.2.14) Informatii suplimentare
Valoarea garantiei de participare este de 79 lei pentru lotul nr.3, reprezentand 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent
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aferent lotului nr.3, de 7.920 lei.
Valoarea acordului cadru pentru lotul nr.3 este de 12.980 lei.

II.2.1) Titlu
4 Piese si accesorii pneumatice Autobuz Maz 103, Serie șasiu Y3M10306250001372, BMC 215 SCB, Serie șasiu
NMC215RKD8DC00064

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 34300000-0 Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Arges
Locul principal de executare:
S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. din Pitesti, str. Depozitelor nr.2L, judetul ArgesS.C. PUBLITRANS 2000 S.A. din Pitesti, str. Depozitelor
nr.2L, judetul Arges

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Piese si accesorii pneumatice Autobuz Maz 103, Serie șasiu Y3M10306250001372, BMC 215 SCB, Serie șasiu NMC215RKD8DC00064,
conform datelor din caietul de sarcini.

II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 37360; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 24; Durata in zile: Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Alte fonduri

II.2.14) Informatii suplimentare
Valoarea garantiei de participare este de 218 lei pentru lotul nr.4, reprezentand 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent
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aferent lotului nr.4, de 21.800 lei.
Valoarea acordului cadru pentru lotul nr.4 este de 37.360 lei.

II.2.1) Titlu
5 Piese si accesorii electrice Autobuz Maz 103; Serie șasiu Y3M10306250001372

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 34300000-0 Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Arges
Locul principal de executare:
S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. din Pitesti, str. Depozitelor nr.2L, judetul ArgesS.C. PUBLITRANS 2000 S.A. din Pitesti, str. Depozitelor
nr.2L, judetul Arges

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Piese si accesorii electrice Autobuz Maz 103; Serie șasiu Y3M10306250001372, conform datelor din caietul de sarcini.

II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 15480; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 24; Durata in zile: Contractul se reînnoieste: Da
Descrierea reînnoirilor: -

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Alte fonduri

II.2.14) Informatii suplimentare
Valoarea garantiei de participare este de 81,01 lei pentru lotul nr.5, reprezentand 1% din valoarea celui mai mare contract
subsecvent aferent lotului nr.5, de 8.110 lei.
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Valoarea acordului cadru pentru lotul nr.5 este de 15.480 lei.

II.2.1) Titlu
6 Piese si accesorii pentru motor Autobuz Maz 103, Serie șasiu Y3M10306250001372

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 34300000-0 Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Arges
Locul principal de executare:
S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. din Pitesti, str. Depozitelor nr.2L, judetul ArgesS.C. PUBLITRANS 2000 S.A. din Pitesti, str. Depozitelor
nr.2L, judetul Arges

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Piese si accesorii pentru motor Autobuz Maz 103, Serie șasiu Y3M10306250001372, conform datelor din caietul de sarcini.

II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 7165; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 24; Durata in zile: Contractul se reînnoieste: Da
Descrierea reînnoirilor: -

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Alte fonduri

II.2.14) Informatii suplimentare
Valoarea garantiei de participare este de 45 lei pentru lotul nr.6, reprezentand 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent
aferent lotului nr.6, de 4.465 lei.
Valoarea acordului cadru pentru lotul nr.6 este de 7.165 lei.
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II.2.1) Titlu
7 Piese si accesorii pentru instalație de frânare; Autobuz Maz 103 Serie șasiu Y3M10306250001372 BMC 215 SCB Serie șasiu
NMC215RKD8DC00064

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 34300000-0 Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Arges
Locul principal de executare:
S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. din Pitesti, str. Depozitelor nr.2L, judetul ArgesS.C. PUBLITRANS 2000 S.A. din Pitesti, str. Depozitelor
nr.2L, judetul Arges

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Piese si accesorii pentru instalație de frânare; Autobuz Maz 103 Serie șasiu Y3M10306250001372 BMC 215 SCB Serie șasiu
NMC215RKD8DC00064

II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 18100; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 24; Durata in zile: Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Alte fonduri

II.2.14) Informatii suplimentare
Valoarea garantiei de participare este de117,99 lei pentru lotul nr.7, reprezentand 1% din valoarea celui mai mare contract
subsecvent aferent lotului nr.7 de 11.840 lei.
Valoarea acordului cadru pentru lotul nr.7 este de 18.100 lei.
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II.2.1) Titlu
8 Perne aer; Autobuz Maz 103, Serie șasiu Y3M10306250001372

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 34300000-0 Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Arges
Locul principal de executare:
S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. din Pitesti, str. Depozitelor nr.2L, judetul ArgesS.C. PUBLITRANS 2000 S.A. din Pitesti, str. Depozitelor
nr.2L, judetul Arges

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Perne aer; Autobuz Maz 103, Serie șasiu Y3M10306250001372

II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 7025; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 24; Durata in zile: Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Alte fonduri

II.2.14) Informatii suplimentare
Valoarea garantiei de participare este de 40 lei pentru lotul nr.8, reprezentand 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent
aferent lotului nr.8 este 3.975 lei.
Valoarea acordului cadru pentru lotul nr.8 este 7.025 lei.

II.2.1) Titlu
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9 Sistem de iluminat exterior; Autobuz Maz 103; Serie șasiu Y3M10306250001372

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 34300000-0 Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Arges
Locul principal de executare:
S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. din Pitesti, str. Depozitelor nr.2L, judetul ArgesS.C. PUBLITRANS 2000 S.A. din Pitesti, str. Depozitelor
nr.2L, judetul Arges

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Sistem de iluminat exterior; Autobuz Maz 103; Serie șasiu Y3M10306250001372

II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 6601; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 24; Durata in zile: Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Alte fonduri

II.2.14) Informatii suplimentare
Valoarea garantiei de participare este de 42 lei pentru lotul nr. 9, reprezentand 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent
aferent lotului nr 9, de 4.155 lei.
Valoarea acordului cadru pentru lotul nr. 9 est 6.601 lei.

II.2.1) Titlu
10 Piese si accesorii pentru Autobuz Solaris Urbino 12, Serie șasiu SUU241163FB0146XX
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II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 34300000-0 Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Arges
Locul principal de executare:
S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. din Pitesti, str. Depozitelor nr.2L, judetul ArgesS.C. PUBLITRANS 2000 S.A. din Pitesti, str. Depozitelor
nr.2L, judetul Arges

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Piese si accesorii pentru Autobuz Solaris Urbino 12, Serie șasiu SUU241163FB0146XX, conform datelor din caietul de sarcini.

II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 164057; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 24; Durata in zile: Contractul se reînnoieste: Da
Descrierea reînnoirilor: -

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Alte fonduri

II.2.14) Informatii suplimentare
Valoarea garantiei de participare este de 881,97 lei pentru lotul nr.10, reprezentand 1% din valoarea celui mai mare contract
subsecvent aferent lotului nr.10, de 88.213 lei.
Valoarea acordului cadru pentru lotul nr.10 este de 164.057 lei.

Sectiunea III: Informatii juridice, economice, financiare si tehnice
III.1) Conditii de participare
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III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele
profesionale sau comerciale
Lista si descriere succinta a conditiilor:
- Neincadrarea in dispozitiile art. 177, art. 178 si art. 180 din Legea nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare a
operatorilor economici ofertanti/asociati/terti sustinatori /subcontractanti propusi, daca este cazul. Completarea DUAE.
Documentele justificative, ce vor fi solicitate pentru demonstrarea informatiilor din DUAE, vor fi prezentate de ofertantul clasat pe
primul loc, in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
- Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 73 din Legea nr. 99/2016, cu modificarile si
completarile ulterioare, Formularul nr.1 prezentat în sectiunea „Formulare” din cadrul documentatiei de atribuire. In cazul unui grup
de operatori economici care isi depun oferta comuna, fiecare membru al grupului are obligatia de a depune aceasta declaratie
(fiecare membru al asociatiei cat si fiecare subcontractant propus si/sau tert sustinator). Completarea DUAE. Documentele
justificative, ce vor fi solicitate pentru demonstrarea informatiilor din DUAE, vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc in
clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii
de atribuire (respectiv, toate persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura sau pentru procedura de atribuire)
sunt:
Popescu Ionut - consilier local;
Zidaru Ionut-Gabriel - consilier local;
Ciurea-Diaconescu Constantin - administrator-presedintele Consiliului de Administratie;
Rotaru Manuel - administrator, director general;
Carzol Sabin-Costin-Mihai - administrator;
Greavu Gheorghe - administrator;
Matei Lazar-Gheorghe - administrator;
Gavanescu Aurelian - director tehnic;
Berinde Elena - director economic;
Dinescu Ioana - sef birou financiar-contabilitate;
Torok Daniela - sef compartiment achizitii publice;
Matei Marius-Catalin - sef birou tehnic;
Vilau Iuliana – economist în biroul financiar–contabilitate;
Tutunaru Florica - jurisconsult;
Sora Adriana - tehnician documentatie studii în compartimentul achiziţii publice;
Lixandru Adriana – referent in compartimentul achizitii publice;
Calugarescu Marius-Razvan - inginer biroul tehnic;
Chiritoiu Alexandru-Ilie – sef atelier mecanic.
- Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) care trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul
depunerii acestora, prezentat in original sau copie lizibila, cu mentiunea "in conformitate cu originalul", cu semnatura si stampila
operatorului economic ofertant. Completarea DUAE. Documentele justificative, ce vor fi solicitate pentru demonstrarea informatiilor
din DUAE, vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
- Certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale) care trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii
acestora, prezentat in original sau copie lizibila, cu mentiunea "in conformitate cu originalul", cu semnatura si stampila operatorului
economic ofertant. Completarea DUAE. Documentele justificative, ce vor fi solicitate pentru demonstrarea informatiilor din DUAE,
vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit întocmit la finalizarea evaluarii evaluarii
ofertelor.
- Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa
reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul
ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata
îndeplinirea cerintei este urmatoarea: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu
informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE,
respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta,
urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul
intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile cuprinse în certificatul constatator emis de ONRC trebuie sa fie
reale/actuale la momentul prezentarii. Pentru persoane juridice straine: Documentele edificatoare se vor prezenta insotite de
traducerea autorizata a acestora in limba romana.

III.1.2) Situatia economica si financiara
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie:
1.) - Cifra de afaceri anuală generală pentru cel mult ultimele 3 exercitii financiare disponibile (2015, 2016, 2017), in conformitate cu
art.188 din Legea nr.99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza: pentru lotul nr.1 – 73.000 lei; pentru
lotul nr.2 – 76.000 lei; pentru lotul nr.3 – 15.000 lei; pentru lotul nr.4 – 43.000 lei; pentru lotul nr. 5 – 16.000 lei; pentru lotul nr. 6 –
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8.000 lei; pentru lotul nr. 7 – 23.000 lei; pentru lotul nr.8 – 7.000 lei; pentru lotul nr.9- 8.000 lei; pentru lotul nr.10 - 176.000 lei,
respectiv 445.000 lei pentru toate cele 10 loturi. Menţionăm că nivelul minim al cifrei de afaceri pentru îndeplinirea acestei cerinţe,
se va calcula cumulând valoarea cerinţei pentru fiecare lot ofertat. - - Completarea DUAE, conform art. 202 din Legea nr.99/2016.
Documentele justificative care vor fi solicitate pentru demonstrarea informatiilor din DUAE, vor fi prezentate de ofertantul clasat pe
primul loc in clasamentul intermediar, intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Documentele prezentate trebuie sa fie valabile la data prezentarii. Pentru echivalentă se va avea în vedere cursul mediu anual
lei/valută comunicat de BNR.
Se pot prezenta bilanturi contabile sau extrase de bilant înregistrate la organele competente, raport de audit (daca este aplicabil) iar
daca din motive obiective parte din acestea nu sunt disponibile, se vor prezenta alte documente edificatoare.
În cazul în care operatorul economic demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situatia economică si financiară bazându-se
pe capacitătile altor entităti, invocând, după caz, sustinerea unui tert, DUAE, împreună cu angajamentul de sustinere, trebuie să fie
completat separat si de către tertul/tertii sustinător(i). DUAE prezentat de tertul/tertii sustinător(i) va include toate informatiile
mentionate la art 202 alin. (1) lit. a) L99/2016, precum si informatiile de la art.202 alin. (1) lit. b) si c) L99/2016 care prezintă relevantă
pentru sustinerea acordată în cadrul procedurii de atribuire respective.

III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie:
1.) - Experienţa similară, conform art.192 din Legea nr.99/2016, respectiv lista principalelor livrari de produse efectuate în cursul unei
perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati. Ofertantul trebuie sa
prezinte documente referitoare la livrarile de produse similare efectuate în ultimii 3 ani, prin care acesta sa dovedeasca faptul ca a
livrat produse similare in baza unui/ mai multor contract/ contracte sau alte documente, emise sau contrasemnate de catre o
autoritate sau client beneficiar, minim dupa cum urmeaza: pentru lotul nr.1 – 73.000 lei; pentru lotul nr.2 – 76.000 lei; pentru lotul
nr.3 – 15.000 lei; pentru lotul nr.4 – 43.000 lei; pentru lotul nr. 5 – 16.000 lei; pentru lotul nr. 6 – 8.000 lei; pentru lotul nr. 7 – 23.000
lei; pentru lotul nr.8 – 7.000 lei; pentru lotul nr.9- 8.000 lei; pentru lotul nr.10 - 176.000 lei, respectiv 445.000 lei pentru toate cele 10
loturi. Menţionăm că nivelul minim al valorii experienţei similare pentru îndeplinirea acestei cerinţe, se va calcula cumulând valoarea
cerinţei pentru fiecare lot ofertat. - - Completarea DUAE, conform art. 202 din Legea nr.99/2016.
Documentele justificative ce vor fi solicitate pentru demonstrarea informatiilor din DUAE, vor fi prezentate de ofertantul clasat pe
primul loc in clasamentul intermediar, intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Documentele prezentate trebuie sa fie valabile la data prezentarii. Pentru echivalentă se va avea în vedere cursul mediu anual
lei/valută comunicat de BNR.
În cazul în care operatorul economic demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică si profesională bazânduse pe capacitătile altor entităti, invocând, după caz, sustinerea unui tert, DUAE, împreună cu angajamentul de sustinere, trebuie să
fie completat separat si de către tertul/tertii sustinător(i). DUAE prezentat de tertul/tertii sustinător(i) va include toate informatiile
mentionate la alin. (1) lit. a), precum si informatiile de la alin. (1) lit. b) si c) care prezintă relevantă pentru sustinerea acordată în
cadrul procedurii de atribuire respective.
2.) - Operatorul economic ofertant va furniza eşantioane, descrieri sau fotografii ale produselor care urmează să fie furnizate, care
nu trebuie să fie însoţite de certificate de autenticitate, în conformitate cu cerinţa din DUAE (Documentul Unic de Achiziţie
Europeană).
Menţionăm că entitatea contractantă solicită ofertanţilor prezentarea de descrieri sau fotografii pentru fiecare reper ofertat. - Completarea DUAE. Documentele justificative, respectiv prezentarea de descrieri sau fotografii pentru fiecare reper ofertat. ce vor fi
solicitate pentru demonstrarea informatiilor din DUAE, vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul
intermediar, intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
1.) - Certificarea implementării sistemului de management al calitătii în conformitate cu standardul român ISO 9001 sau echivalent,
valabil la data prezentarii documentului. Operatorul economic va face dovada implementării unui sistem de management al calitătii
în conformitate cu SR EN ISO 9001, sau echivalent, care să permită atât prezentarea unui certificat emis de un organism de
certificare, cât si alte documente care probează în mod concludent îndeplinirea cerintei. - - Completarea DUAE, conform art. 202 din
Legea nr.99/2016 şi in conformitate cu Notificarea ANAP nr.237 din 08 iunie 2016, referitoare la Ghidul de utilizare al DUAE.
Documentele justificative care probează îndeplinirea cerintei de asigurare a calitatii asumata prin completarea DUAE, respectiv
certificate care sa ateste implementarea unui sistem de asigurare a calitatii în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001 sau
similar, acordate de un organism national sau international urmează să fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de
catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. În cazul în care operatorii
economici admisi nu detin un certificat de calitate astfel cum este solicitat, se vor accepta orice alte probe sau dovezi prezentate, în
masura în care acestea pot dovedi asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii. Modalitatea de indeplinire a cerintei in cazul
asocierii: cerinta va fi indeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Documentele prezentate trebuie sa fie valabile la data prezentarii.

III.1.4) Reguli si criterii obiective de participare
Lista si descrierea succinta a regulilor si criteriilor: -
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III.1.5) Informatii privind contractele rezervate
Contractul este rezervat atelierelor protejate si operatorilor economici al caror scop este integrarea sociala si profesionala a
persoanelor cu handicap sau defavorizate: Nu
Contractul poate fi executat numai in cadrul unor programe de angajare protejata: Nu

III.1.6) Depozite si garantii solicitate
Garantia de participare este de 2.256 lei pentru toate loturile, respectiv: pentru lot nr.1 – 366,03 lei; pt. lot nr.2 – 385 lei; pt.
lot nr.3 – 79 lei; pt. lot nr.4 - 218 lei; pt. lot nr. 5 - 81,01 lei; pt. lot nr. 6 - 45 lei; pt. lot nr. 7 - 117,99 lei; pt. lot nr.8 -40 lei; pt. lot nr.942 lei; pt. lot nr.10- 881,97lei.
Valabilitatea garantiei de participare este de 120 de zile de la data si ora-limita de depunere a ofertelor si poate fi constituita
virament în contul: RO58BRDE030SV05734310300, deschis la B.R.D. Pitesti, sau printr-un instrument de garantare, care trebuie sa
prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei
acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Data la care se face echivalenta leu/alta valuta, pentru ca suma în lei sa fie corelata
cu cea în alta valuta, este data publicarii anuntului de participare simplificat in SEAP. Dovada constituirii garantiei de participare
trebuie sa fie depusa cel mai târziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor.
Contractantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a Contractului în maximum 5 (cinci) zile lucratoare de la
încheierea Contractului. Cuantumul garantiei de buna executie reprezinta 10% din pretul Contractului, fara TVA. Suma stabilita drept
garantie se constituie prin una din variantele prevazute de art.46 din HG nr.394/2016.

III.1.7) Principalele conditii de finantare si modalitati de plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante care
le reglementeaza
-

III.1.8) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art.66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr.99/2016

III.2) Conditii referitoare la contract
III.2.1) Informatii privind o anumita profesie
Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii: Nu
Precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile: -

III.2.2) Conditii de executare a contractului
-

III.2.3) Informatii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligatie de a preciza numele si calificarile profesionale ale angajatilor desemnati pentru executarea contractului: Nu

Sectiunea IV: Procedura
IV.1) Descriere
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa

IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii
-

IV.1.4) Informatii privind reducerea numarului de solutii sau de oferte in timpul negocierii sau al
dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiiloe care trebuie discutate sau
al ofertelor care trebuie negociate: Nu

IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica
Se va organiza o licitatie electronica: Nu

Anunt publicat: [CN1003453/21.08.2018]
Generat la: 28.03.2019 10:13

Pagina 14

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

IV.1.8) Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)
Achizitia intra sub incidenta Acordului privind achizitiile publice: Nu

IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Publicarea anterioara privind aceasta procedura
Numarul anuntului in JOUE:

IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data si ora locala: 24.09.2018 15:00

IV.2.3) Data estimata a expedierii invitatiilor de prezentare a ofertelor sau de participare catre candidatii
selectati
-

IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Romana

IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta
Oferta trebuie sa fie valabila pana la: 24.01.2019
Durata in luni: 4

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.09.2018; Ora locala: 15:00
Locul:
In SEAP

Sectiunea VI: Informatii complementare
VI.1) Informatii privind periodicitatea
Aceasta achizitie este periodica: Nu
Perioadele estimate de publicare a anunturilor viitoare: -

VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice
Se va utiliza sistemul de comenzi electronice: Nu
Se va accepta facturarea electronica: Nu
Se vor utiliza platile electronice: Nu

VI.3) Informatii suplimentare
Operatorii economici pot accesa DUAE in vederea completarii prin urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter, sau pot completa formularul in format pdf. Ofertantii vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente:
angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de
subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de
clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si
ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de
atribuire. Entitatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovada a
informatiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfasurarii unei proceduri de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a
asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii. Înainte de atribuirea acordului-cadru, entitatea contractanta solicita ofertantului clasat
pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea
tuturor criteriilor de calificare si selectie, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE. Menţionăm că la solicitarea entitatii
contractante, operatorii economici vor prezenta descrieri sau fotografii pentru fiecare reper ofertat.
Termenul limita in care entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor
suplimentare este: in a 10-a zi inainte de termenul limita stabilit in Anuntul de participare pentru depunerea ofertelor.
Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pâna la termenul - limita stabilit, de
20 de zile inainte de termenul limita stabilit in Anuntul de participare pentru depunerea ofertelor.
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VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitatea: Bucuresti; Cod postal: 030084; Tara: Romania; Telefon: +40 213104641; Fax:
+40 213104642 / +40 218900745; E-mail: office@cnsc.ro; Adresa internet: (URL) http://www.cnsc.ro;

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere
-

VI.4.3) Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute in Legea nr. 101/2016.

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. - Oficiul juridic
Adresa: str. Depozitelor Nr.2L; Localitatea: Pitesti; Cod postal: 110129; Tara: Romania; Telefon: +40 248213573; Fax: +40 248213577;
E-mail: office@publitrans2000.ro; Adresa internet: (URL) http://www.publitrans2000.ro;

VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.08.2018
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