
Execuție lucrări necesare obiectivului ,,EXTINDERE
CANALIZARE MENAJERĂ ȘI RETEHNOLOGIZARE STAȚIE

DE EPURARE ÎN COMUNA BĂCIA,  JUDEȚUL
HUNEDOARA”

Anunt de participare simplificat
 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
COMUNA BACIA 
Cod de identificare fiscala: 4374270; Adresa: Strada: FARA STRADA, nr. 242; Localitatea: Bacia; Cod NUTS: RO423 Hunedoara; Cod postal:
337040;  Tara:  Romania;  Persoana  de  contact:  FLORIN  ALBA;  Telefon:  +40  0254264580;  Fax:  +40  0254264660;  E-mail:
primariabacia@yahoo.com; Adresa internet: (URL) www.bacia.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro; 

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

 
I.4) Tipul autoritii contractante
Autoritate regionala sau locala

 
I.5) Activitate principala
Servicii generale ale administratiilor publice

 

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu
Execuție lucrări necesare obiectivului ,,EXTINDERE CANALIZARE MENAJERĂ ȘI RETEHNOLOGIZARE STAȚIE DE EPURARE ÎN COMUNA
BĂCIA,  JUDEȚUL HUNEDOARA”
Numar referinta: 1377

 
II.1.2) Cod CPV principal
45232400-6 Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Lucrari

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Execuția lucrărilor de extindere rețea publică de apă uzată în localitățile  Totia și  Petreni și  execuția lucrărilor de
retehnologizare stație  de epurare a  apei  în  localitatea Tîmpa în  cadrul  proiectului  ,,EXTINDERE CANALIZARE MENAJERĂ ȘI
RETEHNOLOGIZARE STAȚIE DE EPURARE ÎN COMUNA BĂCIA, JUDEȚUL HUNEDOARA”.
Investiția cuprinde:realizare rețea stradală de colectare a apelor uzate menajere din tuburi PVC - SN 4 cu diametre de Dn 200 și Dn
250 mm pentru rețeaua care va funcționa gravitațional(2676 m) și din țeavă PEHD Dn 75mm și Dn 90 mm pentru rețeaua care va
funcționa sub presiune(3585 m), realizarea a 93 cămine de canalizare-vizitare, 3 cămine inspecție( aerisire), 2 cămine golire, 5 stații
pompare  ape  uzate  menajere,  90  racorduri  la  limita  proprietate,  pompă  cu  tocător  1A+1R pentru  fosa  septică  din  Băcia,
subtraversare cale ferată prin foraj orizontal dirijat în țeavă de protecție din oțel cu conductă refulare PEHD - PN6 -Dn 90mm pe o
lungime de 250m, retehnologizare stație epurare Tîmpa prin extinderea părții biologice și tratarea nămolului rezultat conform
normativelor în vigoare, desfacerea sistemului rutier și refacerea acestuia la starea inițială după montarea conductelor.Se vor
executa următoarele lucrări în conformitate cu Proiectul Tehnic, astfel:
Lucrări de amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială
Racorduri electrice la stațiile de pompare amonte
Construcții și instalații aferente rețelei de canalizare în satele Totia, Petreni, Băcia, retehnologizare stație de epurare sat Tîmpa.
Montaj echipamente tehnologice și funcționale aferente rețelei de canalizare în satele Totia, Petreni, Băcia, retehnologizare stație de
epurare sat Tîmpa.
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Termenul limită exprimat în număr de zile în care AC va răspunde în mod clar și complet la toate solicitările de clarificări conf.
obligației prevăzute la art.160, alin (2)/Legea 98/2016, astfel cum a fost acesta modificat prin OUG 107/20 decembrie 2017 pentru
modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice este de 4 zile de data limita de depunere
a ofertelor.
Termenul limită până la care operatorii economici pot solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de
atribuire este de 6 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

 
II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 3560977,14; 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) 

 
II.1.6) Informatii privind loturile
Contractul este împartit în loturi: Nu
Pot fi depuse oferte pentru: -

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 45232400-6 Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare: 
COMUNA BĂCIACOMUNA BĂCIA

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Valoarea estimată, exprimată în lei fără TVA, este cea cuprinsă în bugetul indicativ Anexă la Contractul  de finanțare, respective,
3.560.977,14 lei, și se compune din:
1.3      Cheltuieli cu amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială – 11.220,41 lei
2.1      Racorduri electrice la stațiile de pompare amonte de BMPT- 52.026,02 lei
4.1      Construcții și instalații -  2.082.987,95 lei
4.2      Montaj utilaj tehnologic – 127.786,47 lei
4.3       Utilaje și echipamente cu montaj – 1.277.855,59 lei
5.1.1    Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier – 9.100,70 lei
Valoarea estimate a contractului  ce urmează a fi  atribuit  nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor  diverse și  neprevăzute de
385.388,33 lei menționată în devizul general,  acestea putând fi  accesate, după caz, în funcție de necesități,  prin modificarea
contractului în condițiile prevăzute la art.221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Programul National de Dezvoltare Rurala - PNDR
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul National de Dezvoltare Rurala - PNDR

 

Sectiunea III: Informatii juridice, economice, financiare si tehnice
III.1) Conditii de participare

 
III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele
profesionale sau comerciale
Lista si descriere succinta a conditiilor: 
1.   Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Anunt in definire Pagina 2
Generat la: 14.12.2018 16:13



nr.98/2016
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE în conformitate cu  art. 193 alin. 1 din Legea
98/2016.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea
autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
Aceste documente 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 prezentarii;
•   cazierul fiscal pentru operatorul economic;
•   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 demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art.
166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publ
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
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.
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
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.
2.   Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de
atribuire  sunt:  Alba  Florin-primar,Kaluza  Francisc-viceprimar,Ștef  Ioan-secretar(președinte  fără  drept  de  vot  al  comisiei  de
evaluare),Jeler Maria-contabil(membru în comisia de evaluare),Dănilă Niculina-inspector compartiment Achiziții(membru în comisia
de evaluare), Vesa Daniel Gelu-inspector compartiment Urbanism(membru în comisia de evaluare), consilieri locali: Panța Nicolae,
Turculeț Costel, Bolfoș Vasile Sorin, Sim Simion, Moldovan Paul Remus, Petruțescu Vasile, Muntean Damian Adam, Raț Adrian,
Mărgăi Zoltan, Sabău Alin Gheorghe.
Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din
care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii sale
precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la
procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.
Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de
ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba
română, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul
intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților
principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea
din contract pe care o vor realiza.
Pentru parțile din contract care prevăd racordarea și alimentarea cu energie electrică a echipamentelor(pompe, tablouri electrice,
instalație paratrăznet)ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor,la solicitarea
autorității contractante, trebuie să facă dovada că are acces la personal calificat și instruit profesional(conf. PE 024), în meseria de
electrician autorizat conform legii,  pentru a opera cu asemenea echipamente și instalații(cu autorizație valabilă la momentul
prezentării).

 
III.1.2) Situatia economica si financiara
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Nu
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: -

 
III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: 
1.) Cerința nr.1 - Experiența similară
Ofertantul trebuie să fi executat lucrări similare  în ultimii 5 ani în valoare cumulată de cel puțin 3.560.000 lei, fără TVA.  Se acceptă
însumarea valorilor aferente lucrărilor executate în cadrul a maximum 3 contracte.
Prin lucrări similare, se înțelege:
- lucrări de construire /reabilitare/modernizare/extindere rețele de apă/canalizare și/sau aducțiuni de apă și/sau rețele de fluide /
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lucrări  de  rețele  tehnice  edilitare  supraterane/subterane,  lucrări  de  construire  /reabilitare/modernizare/extindere  stații  de
tratare/epurare a apei - 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 contractante.
Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate.
 
La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile
de lucrări executate, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție, precum și ponderea și activitățile/ categoriile
de lucrări pentru care a fost responsabil în execuția lucrărilor.
 
Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței, vor fi prezentate la solicitarea autorității contractante, doar
de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor
- procesul-verbal de recepție finală / procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor / proces verbal de recepție pe obiect,
întocmite în condițiile actelor normative care reglementează recepția lucrărilor, care să ateste faptul că lucrările au fost executate în
conformitate cu normele legale în domeniu și că au fost duse la bun sfârșit și/sau alte documente din care sa reiasă urmatoarele
informații: beneficiarul, cantitatea (indicatori tehnici ce caracterizează obiectul lucrării), perioada (inclusiv data încheierii contractului)
și locul execuției lucrarilor.
2.) Continuare Cerința 1
Capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art. 182  din Legea nr.
98/2016. - DUAE completat de ofertant în care va include și informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte, precum și
celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE.
Terțul/terții susținători  vor completa DUAE cu informații privind nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în
trecut, corespunzător susținerii acordate.
Odată  cu  depunerea  DUAE  se  prezintă  angajamentul  terțului  susținător  (model  orientativ  Formularul  nr.2)   împreună  cu
documentele anexe la angajament, transmise acestora de către terț/terții susținători, din care rezultă modul efectiv în care se va
materializa susținerea acestuia/acestora.
 
Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă, faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie
prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat
susținerea, fie prin identificarea resurselor tehnice și profesionale pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul
concret în care va realiza acest lucru).
Totodată, prin angajamentul ferm,  terțul/terții se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea
contractului  de  achiziţie  publică.  Răspunderea  solidară  a  terțului/terților  susținător/susținători  se  va  angaja  sub  condiția
neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament.
După caz, odată cu depunerea DUAE, se prezintă pe lângă angajamentul terțului susținator (impreună cu documente anexe la
angajament, transmise acestora de către terț/terții susținători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea
acestuia/acestora) și acordul de asociere.
Subcontractanţii pe a căror capacităţi ofertantul/ candidatul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii  anumitor criterii de
calificare şi  selecţie sunt consideraţi  şi  terţi  susţinători,  caz în care acordul  de subcontractare reprezintă,  în acelaşi  timp,  şi
angajamentul ferm.
 Autoritatea contractantă va lua în considerare această susţinere,  ca probă a îndeplinirii  criteriilor  minime impuse în cadrul
documentaţiei de atribuire dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:
    a) terţul/terţii susţinător(i) pot dovedi că deţin resursele invocate ca element de susţinere a ofertantului/candidatului;
    b) ofertantul/candidatul poate demonstra că va dispune efectiv de resursele entităţilor ce acordă susţinerea, necesare pentru
realizarea contractului, în cazul în care terţul susţinător nu este declarat subcontractant.
3.) Cerința nr. 2 - Informații privind partea/părţile din contract pe care operatorul economic intenţionează să o/le subcontracteze;
Ofertantul are obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de recunoaștere ale
subcontractanților propuși, dacă aceștia sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei. - DUAE completat de ofertant va include și
informații privind partea din contract care urmează a fi subcontractată și va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanții
pe a căror capacități se bazează ofertantul vor completa la rândul lor un DUAE separat, incluzând informațiile referitoare la situațiile
de excludere astfel cum acestea sunt menționate la art.164,165 și 167 din Legea nr.98/2016 precum și cele care prezintă relevanță
din perspectiva capacităților pe care se bazează ofertantul.
 
Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării
neîncadrării în motivele de excludere.
 
Operatorul  economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului  de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada
îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea AC.
Autoritatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind
capacitatea sau se încadrează printre motivede excludere și solicita candidatului/ ofertantului o singură dată – înlocuirea acestuia și
prezentarea unui alt subcontractant.
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Sectiunea IV: Procedura
 

IV.1) Descriere
 

IV.1.1) Tipul procedurii
Procedura simplificata

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

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

 
IV.2) Informatii administrative

 
IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data si ora locala: 14.01.2019 15:00

 
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: 14.06.2019
Durata in luni: 5

 
IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.01.2019; 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
              Interacțiunea cu ofertanții, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfășura după următoarele reguli:
Pentru vizualizarea documentației de atribuire încarcate în SEAP, operatorii economici trebuie sa aibă un program necesar vizualizarii
fișierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatură electronică).
Reguli de comunicare și transmitere a datelor: solicitările de clarificări referitorare la prezenta documentație de atribuire se vor adresa în
mod exclusiv în SEAP la Secțiunea ”Întrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la
acestea vor fi publicate în SEAP la Sectiunea ”Documentatie, clarificări și decizii” din cadrul anunțului de participare simplificat.
Pentru transmiterea solicitarilor de clarificări privind documentația de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.e-
licitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 și vor transmite solicitările avand în vedere
termenele de răspuns ale autorității contractante prevăzute la art.160-161 din Legea nr.98/2016 precum și cele de la art. 103 (2) din HG
395/2016. Pentru comunicările ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificare în legatura cu
oferta prin utilizarea facilităților tehnice disponibile în SEAP (Secțiunea “Întrebari”).
 
În vederea completării DUAE - operatorii economici vor accesa următorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.
Comisia de evaluare va analiza DUAE în corelație cu cerințele stabilite prin fișa de date a achiziției.
Comisia de evaluare va analiza și verifica fiecare ofertă din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de
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vedere al aspectelor financiare pe care le implică.
Operatorii economici vor transmite răspunsurile la clarificari și eventualele documente solicitate pe parcursul evaluării ofertelor prin
intermediul SEAP (Sectiunea “Întrebari”), în format electronic, semnate cu semnatură electronică, conform Legii nr. 455/2001.
Operatorii economici vor respecta modelul de contract de lucrări – formularul nr. 6.
Autoritatea contractantă informează fiecare ofertant cu privire la deciziile luate în ceea ce priveşte rezultatul procedurii,  respectiv
atribuirea/încheierea contractului de achiziţie publică, inclusiv cu privire la motivele care stau la baza oricărei decizii de a nu atribui
contractul, ori de a relua procedura de atribuire, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 zile de la emiterea deciziilor respective.
În cazul în care există mai multe oferte cu prețuri egale clasate pe primul loc se procedează astfel:
•   departajarea se va face exclusiv în funcție de preț și nu prin cuantificarea altor elemente de natură tehnică sau alte avantaje care rezultă
din modul de îndeplinire a contractului de către operatorii economici
•   în vederea departajării  ofertelor,  autoritatea contractantă va solicita depunerea unor noi propuneri financiare îmbunatățite iar
operatorii economici vor transmite răspunsul lor în plic închis (până la crearea facilității tehnice de recriptare noi oferte prin SEAP) caz în
care contractul va fi atribuit ofertantului care a prezentat prețul cel mai scăzut.

 
VI.4) Proceduri de contestare

 
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: 
Eventualele contestații se pot depune la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor/instanța competentă  și vor fi soluționate
potrivit Legii nr. 101/2016.
Termenul de depunere al contestației : în conformitate cu Legea nr. 101/2016

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII PUBLICE AL COMUNEI BĂCIA 
Adresa: SAT BĂCIA, NR. 242, COMUNA BĂCIA; Localitatea: Bacia; Cod postal: 337040; Tara: Romania; Telefon: +40 254/264580; Fax:
+40 254/264660; E-mail: primariabacia@yahoo.com; Adresa internet: (URL) www.bacia.ro; 

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
-
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