Fisa de date
UTILITATI
Tip anunt: Anunt de participare
Tip legislatie: OUG nr.34/2006

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
TRANS-BUS S.A. BUZAU
Adresa postala: STR. UNIRII SUD, BL.19A, ET.2, AP.6, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120225, Romania, Punct(e) de contact: -, Tel. +40 238426392, In
atentia: STEFAN JERCAN, Email: transbus_buzau2003@yahoo.com, Fax: +40 238724734

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6

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

Activitate (Activitati)
- Servicii feroviare, de tramvai sau de autobuz

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE
NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
10 buc Autobuze in sistem leasing pe 60 luni, cu avans si rata reziduala 0

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Leasing
Locul principal de livrare: Sediul autoritatii contractante
Codul NUTS: RO222 - Buzau

II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
furnizarea a 10 buc Autobuze in sistem leasing pe 60 luni, cu avans si rata reziduala 0

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34121400-5 Autobuze cu podea joasa (Rev.2)

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

II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
10 buc Autobuze cu caracteristicile din Caietul de sarcini - cerinte tehnice, in sistem leasing pe 60 luni, cu avans si rata reziduala 0
Valoarea estimata fara TVA: 10,780,000.00 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
150 zile incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI
II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Nu
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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
Cuantum: 200.000 lei; Perioada de valabilitate: 60 zile de la data limita de depunere oferte; Mod de constituire: O.P. sau instrument de
garantare emis în conditiile art. 86 din HG nr. 925/2006 de o societate bancara ori de o societate de asigurari. In cazul in care se va utiliza o
alta moneda, echivalenta se va face la cursul stabilit de BNR cu cinci zile anterior datei limita de depunere a ofertei. Dupa ce se posteaza in
SEAP (scanata)pdovada constituirii garantiei de participare operatorii economici au obligatia de a o transmite si la sediul autoritatii
contractante, in original, pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

III.1.1.b) Garantie de buna executie
Da
Cuantum: 10% din valoarea fara TVA a contractului de furnizare produse; Mod constituire: conf art 90 din HG 925/2006, un instrument de
garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. În cazul ofertantilor
care sunt întreprinderi mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facând dovada în acest sens) garantia de buna executie se constituie în
procent de 50% din cuantumul precizat în documentatia de atribuire. Garantia de buna executie se va prezenta autoritatii contractante in
termen de cel mult 15 zile de la semnarea contractului. (Model orientativ Formular nr.5)

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul propriu al TRANS BUS SA Buzau

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila
a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare;
b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie
publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
Legea nr. 554/2004; Legea nr. 215/2001; Legea nr. 500/2002; Legea nr. 273/2006; HG nr. 1660/2006; Legea 346/2004; Ordin ANRMAP
302/2011; Ordin ANRMAP Nr. 314/2010; Ordin ANRMAP Nr. 312/2011; Ordin ANRMAP Nr. 313/2011; Ordin ANRMAP Nr. 509/2011. Orice
alte acte normative relative la obiectul caietului de sarcini. A se vedea si www.anrmap.ro

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
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1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG 34/2006
Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie sa fi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda,
coruptie, spalare de bani, activitati criminale.
Documente de confirmare:
- Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.B1);
- Cazier judiciar al operatorului economic;
- Cazier judiciar al administratorului/directorului general
Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 sunt solicitate si vor fi prezentate si de tertul
sustinator, daca este cazul.
2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006
Conditie de calificare: autoritatea contractanta nu va califica ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local
(indiferent de cuantumul acestora) – documentele prezentate trebuie sa ateste indeplinirea obligatiilor scadente in luna anterioara celei in
care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie
legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu
originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.
Documente de confirmare:
- Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.B12);
- Certificat constatator privind plata obligatiilor catre bugetul general consolidat de stat eliberat de D.G.F.P. din care sa reiasa faptul ca
ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor catre
Bugetul general consolidat sau echivalent;
- Certificat privind plata obligatiilor catre bugetul local care sa ateste ca nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut
termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor catre bugetul local sau echivalent.
Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), lit. c1) si lit. d) din OUG 34/2006 sunt solicitate si vor fi depuse si de
tertul sustinator, daca este cazul.
3. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta
Documente de confirmare: Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.B15).
4. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1
Documente de confirmare: Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.B11).
Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 sunt solicitate si vor fi depuse si de catre
subcontractant si de catre tertul sustinator, daca este cazul.
Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea
si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionat sunt urmatoarele: Stefan JERCAN – Director; Liviu Mares - Director
Economic; Jean SERBANOIU – responsabil achizitii publice.
5. Declaratie privind calitatea de participant la procedura (Formular B5) prin care sa se declare calitatea in care participa la procedura/toti
asociatii ce participa la respectiva oferta, daca este vorba de o oferta comuna.
Nota: In cazul unei asocieri, formularele si/sau documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de catre fiecare membru al asocierii.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Cerinta: Sa aibe în obiectul sau de activitate exercitarea de fapte de comert aferente activitatilor descrise în caietul de sarcini al procedurii.
Pentru persoanele juridice romane
Documente de confirmare: - Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din
care sa rezulte obiectul de activitate principal/ secundar relevant pentru obiectul prezentei achizitii. Informatiile cuprinse in certificatul
constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor
Pentru persoanele juridice straine
Documente de confirmare:
- Prezentarea de documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme
legii tarii de rezidenta a operatorului economic;
- prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie valabile pentru anul calendaristic in curs
Inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, la solicitarea autoritatii contractante, ofertantul clasat pe primul
loc va prezenta pentru conformitate, Certificatul constatator emis de ONRC, original sau copie legalizata.
Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru
persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si
legalizata.
Nota: In cazul unei asocieri, formularele si/sau documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de catre fiecare membru al asocierii.
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III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Cerinta: Sa fi înregistrat în ultimii 3 ani o cifra medie de afaceri globala de
cel putin 20.000.000 lei. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor
monede decât RON vor utiliza cursul mediu anual lei/valuta comunicat de
BNR. Documente doveditoare: - Completarea tabelului referitor la cifra
medie de afaceri - Informatii generale;

Documente doveditoare: - Completarea tabelului referitor la cifra
medie de afaceri din Formularul B2 Informatii generale; Nota: In
cazul unei asocieri, formularele si/sau documentele solicitate mai
sus, vor fi prezentate de catre fiecare membru al asocierii.

Cerinta: prezentarea bilanturilor contabile la 31.12.2010, 31.12.2011 si
31.12.2012 inregistrate la autoritatea fiscala/ORC competent teritorial.
Documente doveditoare: - bilanturi contabile la 31.12.2010, 31.12.2011 si
31.12.2012 inregistrate la autoritatea fiscala/ORC competent teritorial.

Documente doveditoare: - bilanturi contabile la 31.12.2010,
31.12.2011 si 31.12.2012 inregistrate la autoritatea fiscala/ORC
competent teritorial. Nota: In cazul unei asocieri, formularele
si/sau documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de catre
fiecare membru al asocierii.

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

Cerinta: In conformitate cu prevederile at. 188 alin (1) litera a) se va
prezenta o lista a principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani,
continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din
urma sunt autoritati contractante sau clienti privati Documente doveditoare: Lista produselor similare livrate in ultimii trei ani;

Documente doveditoare: - Formular B3 - Lista produselor
similare livrate in ultimii trei ani; Nota: In cazul unei asocieri,
formularele si/sau documentele solicitate mai sus, vor fi
prezentate de catre fiecare membru al asocierii.

Cerinta: Sa fi indeplinit in ultimii 3 ani cel putin un contract furnizare produse
similare Documente doveditoare: - certificate/documente emise sau
contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. În cazul în
care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul
economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea
acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie
a operatorului economic

Documente doveditoare: - certificate/documente emise sau
contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. În
cazul în care beneficiarul este un client privat si, din motive
obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei
certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor
de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului
economic

Cerinta: In conformitate cu prevederile at. 188 alin (1) litera b) se va
prezenta o declaratie referitoare la echipamentele tehnice si la masurile
aplicate in vederea asigurarii calitatii. Documente doveditoare: - Lista
dotarilor tehnice/echipamentelor/utilajelor disponibile pentru realizarea
contractului;

Documente doveditoare: - Formular B6 - Lista dotarilor
tehnice/echipamentelor/utilajelor disponibile pentru realizarea
contractului; Nota: In cazul unei asocieri, formularele si/sau
documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de catre fiecare
membru al asocierii.

Cerinta: In conformitate cu prevederile at. 188 alin (1) litera c) se vor
prezenta informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate
de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de
catre candidat/ofertant. Documente doveditoare: - Declaratie referitoare la
efectivele medii anuale ale personalului angajat si ale cadrelor de
conducere în ultimii 3 ani si Lista personalului direct responsabil de
îndeplinirea contractului de furnizare produse

Documente doveditoare: - Formular B7A (Declaratie referitoare
la efectivele medii anuale ale personalului angajat si ale cadrelor
de conducere în ultimii 3 ani) si Formularul B7B (Lista
personalului direct responsabil de îndeplinirea contractului de
furnizare produse). Nota: In cazul unei asocieri, formularele
si/sau documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de catre
fiecare membru al asocierii.

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
III.2.4) Contracte rezervate
Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru
prestarea serviciilor respective
Nu

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
Online

IV.1.1.b) Tipul procedurii
Licitatie deschisa

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic in ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
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Criterii
1 Pretul ofertei

Pondere

Punctaj maxim

85.00%

85.00

Descriere: Componenta financiara
Algoritm de calcul: Pentru cel mai mic pret din oferte se acorda punctajul maxim alocat factorului. Pentru alt pret se va
acorda punctaj conform formulei: “P = (pret minim/pret ofertat) x 85”.
2 Caracteristici tehnice

15.00%

15.00

Descriere: Consum specific de combustibil
Algoritm de calcul: Cel mai scazut consum de combustibil obtine 15 pct; Alt consum obtine punctajul astfel: P = (valoare
minima/valoare nominala) x 15. Dovada consumului de combustibil se va face la 100 km efectivi prin prezentarea unui
certificat sau buletin de încercari emis de un institut autorizat, prin metoda SORT1, document solicitat împreuna cu oferta.
Institutul autorizat este ales de catre ofertant. Daca certificatul / buletinul de încercari nu este emis în limba româna, el va fi
prezentat în original, tradus si legalizat
(

) Intra in licitatie electronica / reofertare (

) Direct proportional (

) Invers proportional

Punctaj maxim: 15.00
Ponderea componentei tehnice: 15.00%

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

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

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Moneda in care se exprima oferta de pret: RON
Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de
primire a ofertelor)
60 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI
IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
Propunerea tehnica va fi întocmita astfel încât sa asigure posibilitatea verificarii corespondentei între aceasta si prevederile caietului de
sarcini si va cuprinde urmatoarele documente: a) sub forma unui tabel cu doua coloane se vor prezenta: pe prima coloana cerintele minime
prevazute în caietul de sarcini, iar în cea de-a 2-a caracteristicile produsului ofertat; Un model de propunere tehnica a fost inclus în
Sectiunea IV. b)alte informatii considerate semnificative pentru evaluarea corespunzatoare a propunerii tehnice; Moneda de baza/referinta a
contractului, functie de care se va aprecia modul de indeplinire de catre Achizitor a obligatiei de plata a pretului contractului, este leul; toate
referirile la euro, din oferta, Contract sau alte inscrisuri ce privesc atribuirea, incheierea sau executarea contractului, privesc in mod exclusiv
monitorizarea statistica a investitiei.

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare
Oferta financiara va fi exprimata în lei, fara TVA si va exprima pretul total solicitat de ofertant pentru furnizarea produselor prevazute în
caietul de sarcini al procedurii. Acesta va include asigurarile casco si rca a produselor cuprinse in contract precum si absolut toate
impozitele, taxele, dobinzile aferente livrarii produselor dar si contravaloarea serviciilor aferente (transport, garantie, service sa) inclusiv
costurile finantarii prin leasing cu detalierea pe luni a ratelor acestuia. Se va include o fundamentare detaliata privind modul de
formare/constituire a pretului ofertat. Se va evidentia pe centralizatorul de rate în mod obligatoriu valoarea totala a contractului. Oferta
societatii de leasing va fi în original, stampilata si semnata de reprezentantul legal al acesteia. Nu se admite adaugarea ulterioara a niciunei
sume la acest cuantum, indiferent cu ce titlu. Leasingul va fi calculat pentru o perioada de 60 luni, fara valoare reziduala fara avans (avans
0%) din valoarea contractului, în cadrul obligatiilor sale contractuale furnizorul urmând a asigura livrarea si transportul la sediul autoritatii
contractante a produselor descrise în caietului de sarcini, precum si toate celelalte obligatii prevazute în caietul de sarcini. Oferta care prin
pretul inclus în propunerea financiara depaseste valoarea fondurilor care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achizitie
publica, astfel cum a fost aceasta valoare anuntata în invitatia de participare, va fi respinsa ca inacceptabila. Propunerea finanicara va fi
depusa în S.E.A.P prin intermediul programului de criptare disponibil pe acest site. Desfasuratorul ratelor de leasing si propunerea tehnica
efectiva se vor depune în SEAP în sectiunea Documente de calificare si oferta tehnica. Pentru asigurarea caracterului confidential al
ofertelor, anterior decriptarii ofertei financiare, in formularul de oferta la rubrica "pret" se va scrie "potrivit ofertei financiare criptate in SEAP".

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei
Prezentarea ofertei se va face in format electronic in SEAP pana la data si ora stabilite prin anuntul de participare. Ofertantii vor transmite
oferta in format electronic, prin intermediul SEAP in conformitate cu Hotararea nr. 1660/22.11.2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari si a contractelor de concesiune de lucrari. Toate documentele care
insotesc/fac parte din oferta vor fi semnate si stampilate pe fiecare pagina, apoi scanate color astfel incat sa fie lizibile. Documentele
componente ale ofertei tehnice, scanate color, vor fi depuse în S.E.A.P la sectiunea Documente de Calificare si Propunere Tehnica sub
forma de fisiere semnate electronic. Propunerea financiara va fi depusa în S.E.A.P prin intermediul programului de criptare disponibil pe
acest site.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
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VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu
Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI
COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Nu
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
Tipul de finantare: Fonduri bugetare

VI.3) ALTE INFORMATII
In situatia a doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc cu punctaje egale, autoritatea contractanta va desemna cistigatorul functie de
factorul pret. Daca egalitatea persista, departajarea se face functie de acelasi criteriu, autoritatea contractanta urmind a solicita o noua oferta
de pret prin intermediul unor solicitari de clarificari formulate in SEAP. În cazul în care cerintele de calificare se demonstreaza prin invocarea
sustinerii de catre o terta persona in conditiile art. 186 si 190 din OUG 34/2006, ofertantul are obligatia de a dovedi sustinerea de care
beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, care sa respecte conditiile prevazute la art. 11&1 din H.G. nr.
925/2006. Tertul sustinator va prezenta declaratia privind eligibilitatea si pe cea de conformitate cu art. 69^1 si 181, respectiv Formularele B1,
B11 si B12 – literele a), c^1) si d). Nedepunerea unei oferte care sa contina toate informatiile solicitate prin Documentatia de Atribuire în
termenul prevazut în aceasta atrage respingerea respectivei oferte. Corespondenta pe parcursul procedurii se va purta online, prin intermediul
instrumentelor puse la dispozitie de SEAP. Ofertantul care solicita reducerea cerintei privind cuantumul cifrei de afaceri si a garantiei de
participare la 50% va prezenta o declaratie pe proprie raspundere, conform Formularului B10.

VI.4) CAI DE ATAC
VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Potrivit prevederilor art. 256^2 din OUG 34/2006 actualizata.

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
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