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INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI 
 
Sectiunea I Autoritatea contractanta
  

I.1) Denumire si adrese 
Primăria Joița 
Cod de identificare fiscala: 5718320; Adresa: Strada: Calea Bucuresti, nr. 156; Localitate: Joita; Cod Postal: 087150; 
Tara: Romania; Codul NUTS: RO314 Giurgiu; Adresa de e-mail: primariajoita@yahoo.com; Nr de telefon: +40 
0246252250; Fax: +40 0246 52168 ; Persoana de contact: XXXXXXXXXXXXX; Adresa web a sediului principal al 
autoritatii/entitatii contractante(URL) www.e-licitatie.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.3) Comunicare 
Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si 
gratuit la (Website):  
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a 
ofertelor/candidaturilor 20  
Informatii suplimentare pot fi obtinute de la: 
adresa mentionata mai sus 
Ofertele, candidaturile sau cererile de participare trebuie 
depuse la: adresa mentionata mai sus 

 
I.4) Tipul autoritatii contractante 

 

I.5) Activitate principala 

 

Sectiunea II Obiectul contractului
  

II.1 Obiectul achizitiei 
II.1.1 Titlu: 

 
 

II.1.2 Cod CPV Principal: 

 

II.1.3 Tip de contract: 
Servicii  
Servicii 
diverse 

 
II.1.4 Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor 
”Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului public de alimentare cu apa, in comuna Joita, 
judetul Giurgiu” 

 
Obiectul contractului îl constituie delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apa pe teritoriul 
administrativ al comunei Joita, prin concesiune, către un operator care să dețină experiență, dotări tehnico-
materiale adecvate, personal calificat și capacitate pentru reabilitarea și modernizarea infrastructurii aferente, în 
condiții care să asigure furnizarea serviciului de alimentare cu apă cu respectarea prevederilor legale în vigoare 
aplicabile în domeniul serviciului de alimentare cu apă. 
Analiza efectuată prin studiul de fundamentare asupra situaţiei actuale a serviciului public de alimentare cu apă 
din comuna Joita, evidențiază faptul că delegarea gestiunii serviciului în condiţiile legii este necesără pentru 
crearea condiţiilor legale de operare și asigurarea cantității și calității apei potabile furnizate locuitorilor din 
comuna Joița.  
 
Aceasta este soluţia cea mai potrivită pentru obţinerea celui mai bun raport pret/calitate şi realizarea indicatorilor 

”Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului public de alimentare cu apa, in comuna Joita, judetul Giurgiu” 
 Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta:  XXXXXXXXXX 

Autoritatea regională sau locală 

Servicii generale ale administratiilor publice 

651 Distributie de apa si servicii conexe 
 

www.e-licitatie.ro 

http://www.e-licitatie.ro/
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de performanţă ai serviciilor prestate utilizatorilor la nivelele de calitate şi la termenele stabilite de legislaţia în 
vigoare şi de autoritatea publică locală, în conditii care sa permită efectivitatea şi corecţia neconformităţilor 
concomitent cu asigurarea protectiei consumatorilor. 

 
Valoarea estimata fara TVA:8.609.246,00 RON 

 Autoritatea contractantă a calculat valoarea estimată a delegării gestiunii serviciului de apa ca suma veniturilor 
estimate pe perioada de derulare a concesiunii. 

 
Operatorii economici vor putea solicita clarificari/informatii suplimentare privind documentatia de atribuire pana 
la termenul de 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor astfel incat raspunsul autoritatii contractante 
sa fie transmis cu 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. 

 
II.1.5) Valoarea totala estimata: 
Valoarea estimata fara TVA: 8.609.246,00;      Moneda: RON 

 

II.1.6) Impartire in loturi: 
Nu 

 
II.2 Descriere 

II.2.2 Coduri CPV secundare 
 

II.2.3 Locul de executare 
Cod NUTS:  
 
Locul principal de executare:  
Comuna Joita, judetul Giurgiu 

 
 

II.2.4 Descrierea  achizitiei publice 
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele) 
 
Comuna Joita este situata la marginea nord-estică a județului Giurgiu, pe malul drept al Dâmboviței și pe malul 
stâng al Ciorogârlei, la limita cu județul Ilfov formată din satele Bâcu și Joița. 
Din datele deținute de primărie populația actuală este de 4.500 de locuitori; aproximativ 30 agenți economici au 
sediul pe raza comunei. 
Potențialul de consum pentru comuna Joița este estimat la cca. 200 000 mc/an, valoare determinată în ipoteza în 
care toate gospodăriile se vor branșa și vor consuma apă. 
Serviciile care fac obiectul prezentei proceduri vizeaza asigurarea siguranței alimentării cu apă a locuitorilor din 
punct de vedere al calității apei; asigurarea calității serviciilor din punct de vedere al continuității și al presiunii 
disponibile la branșamentul consumatorilor; creșterea gradului de acoperire în concordanță cu dezvoltarea 
comunei, prin alimentarea cu apă a Gospodăriei de apă din comuna Joița cu apă tratata preluată prin intermediul 
unei stații de pompare din Stația de Tratare Arcuda, proprietate ANB. 
 
Pentru asigurarea serviciului și atingerea parametrilor optimi de funcționare Operatorul va asigura: 
- Execuția rețelei de transport a apei între branșamentul de livrare a apei din Stația de Tratare Arcuda și 

Gospodăria de Apă a comunei Joița; 
- Conservarea foraje existente; 

 
Pentru asigurarea serviciului și atingerea parametrilor optimi de funcționare Comuna Joița își asumă 
următoarele: 
- 4 conexiuni în lungul rețelei principale de distribuție PEID de 180mm. și  unirea capetelor terminus din 

rețeaua de distribuție; 
- extinderea rețelei de distribuție cu 6,5 km; 
- verificarea amplă a instalației de dezinfecție cu clor, a sistemelor de monitorizare și a funcționării propriu-

zise a sistemului SCADA existent în vederea stabilirii fiabilității acestora 
- Dezafectarea cișmelelor. 
 
Odată cu asigurarea serviciilor de apă, în comuna Joița se anticipează o creștere a consumurilor bazată în special 
pe clienți casnici (dezvoltărilor imobiliare) și activități economice (depozite, etc). În acest scop s-a avut in vedere 
o majorare cu 20% a consumului estimat pentru viitoarele imobile (pentru un orizont de timp de 10 ani, cu un ritm 
de extindere de cca.50 de gospodării / an). 

 
 

Serviciul de alimentare cu apă al Comunei Joița ce face obiectul delegării prin concesiune este compus din 
următoarele activități: 
- - transportul apei potabile; 

RO314  Giurgiu 
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- - înmagazinarea apei; 
- - distribuția apei potabile. 
Valoarea estimata fără TVA a concesiunii: 8.609.246,00 RON. 
 
II.2.5 Criterii de atribuire 

 
Denumire factor evaluare Descriere Pondere 

Nivelul preturilor Preţul serviciului de alimentare 
cu apa 

50 % 

Algoritm de calcul: Punctajul  (P1) se acorda astfel:  
a) pentru cel mai mic tarif/mc se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare, 
respectiv 20 puncte; 
b) pentru un nivel de tarif mai mare decat cel prevazut la punctul a), se acorda 
punctajul astfel: P=tarif minim/tarif mai mare x 20 

Nivelul redevenței anuale Redeventa minima acceptata de 
catre concedent este de 5000 lei 
pe an. Orice oferta ce 
va contine un nivel al redeventei 
mai mic de 5000 lei pe an va fi 
declarata neconforma potrivit 
legii. 

25% 

Algoritm de calcul: Punctajul (P2) se acorda astfel:  
a) pentru cel mai mare nivel al redeventei anuale acordata de ofertant, exprimat valoric 
in n lei/an se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare, respectiv 20 puncte; 
b) pentru orice alt nivel al redeventei anuale decat cel prevazut la lit. a), se acorda un 
punctaj proportional, astfel: P = redeventa anuala ofertata / cea mai mare redeventa 
ofertata x20 
Pierderi procentuale în 
sistemele de alimentare cu apă 
deservite 

Nivelul pierderilor de apa (%) 25% 

Algoritm de calcul: Punctajul (P3) se acorda astfel:  
a) pentru cel mai mic nivel al pierderilor se acorda punctajul maxim alocat factorului de 
evaluare, respectiv 20 puncte; 
b) pentru un nivel mai mare al pierderilor decat cel prevazut la punctul a), se acorda 
punctajul astfel: P=nivel minim/nivel mai mare x 20 
c) pentru un nivel al indicatorului mai mare decat tinta din contractul de delegare se 
vor acorda 0 puncte. 

P total = P1+P2+P3 

II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului 
dinamic de achizitii 
Durata in luni: 96; Durata in zile : 
- Contractul se reinnoieste: Nu 

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 

II.2.14 Informatii suplimentare 
Valabilitatea ofertei este de 120 zile. 
 

 
 

II.3 Ajustarea prețului contractului 
 

Contractul va fi ajustat după urmatoarea metoda: Redeventa va fi indexata anual cu rata inflatiei. Actualizarea nivelului anual 
al redeventei se face pe baza indicelui mediu al indicatorului ratei inflatiei prevazuta în Buletinul Statistic de Preturi. Modificarea 
nivelului minim al redeventei se poate realiza în cazul modificarii nivelului tarifelor, conform prevederilor legale cu acelasi 
procent de majorare aplicat modificarii tarifelor. Tariful perceput de operator poate fi ajustat numai cu aprobarea consiliului 
local, pe baza notei de fundamentare si a avizului ANRSC. 
Prețul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare se stabilește, se ajustează și sau modifică cu repectarea prevederilor 

Cel mai bun raport calitate – pret 
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Metodologiei de stabilire ajustare și modificare a prețului/tarifului pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare 
aprobată prin Ordinul președintelui ANRSC nr. 65/2007 

 
Sectiunea III Informatii juridice, economice, financiare si tehnice
  

III.1) CONDITII DE PARTICIPARE: 
 

III.1.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
1. Ofertantii și tertii sustinatori nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 79-81 din Legea 

nr.100/2016. Documentele doveditoare se depun de toti ofertantii si trebuie sa fie valabile la data limită de 
depunere a ofertelor . 

Modalitatea de îndeplinire: 
Se prezinta urmatoarele documente: 

- Declaratie pe proprie raspundere (Formularul nr 12 – în original) însoțită de documentele justificative, 
respectiv: 

- Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a 
contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.), documentele vor fi valabile 
la data limita de depunere a ofertelor. 

- Cazierul judiciar si fiscal al operatorului economic si 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, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / 
actul constitutiv; 

- dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile 
prevazute la art. 80, alin. (5), art. 81 alin. (2) din Legea nr. 100/2016, 

- alte documente edificatoare, dupa caz. 
 

2. Ofertantii și tertii sustinatori nu trebuie sa se incadreze in prevederile art. 44 din Legea 100/2016. Precizam 
ca persoanele care detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante, inclusiv persoanele cu 
responsabilități în organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt: 

 Tanase Constantin – Primar; 
 Paun Alexandru – Aurel – Viceprimar; 
 Catrina Roxana Elena – Secretar; 
 Dinu Florentina – Contabil; 
 ….- Responsabil achizitii publice????; 
 ……. – Consilier….. 

 Modalitatea de îndeplinire: 
 Se va complete Formularul nr. 13 – în original, de către fiecare participant: ofertant, terț susținători. În cazul 

unei asocieri, formularul va fi completat de fiecare membru al asocierii. 

 
III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
1. 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: 
Certificatul constatator reprezinta modalitatea de indeplinire a cerintei privind forma de inregistrare emis de 
ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie 
prezentat de toti ofertantii, documente valabile la data limita de depunere. 
Aceasta cerinta vizeaza dreptul ofertantilor de a desfasura activitatea de servicii, in concordanta cu prevederile 
legale in vigoare, privind inregistrarea in Registrul Comertului a persoanelor fizice / juridice, autorizarea 
functionarii pentru activitatile declarate, incadrate in clasele CAEN. Cerinta propusa urmareste respectarea 
legislatiei - autoritatea contractanta doreste respectarea legalitatii, va urmari daca printre activitatile pe care 
operatorul economic este autorizat potrivit legii sa le desfasoare, se regaseste si activitatea ce face obiectul 
contractului de servicii supus licitatiei, respectand prevederile art. 31 alin.1 din normelor de aplicare a Legii 
100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, unde se prevede: Autoritatea contractantă 
are dreptul de a solicita oricărui operator economic să prezinte documente edificatoare care să dovedească forma 
de înregistrare. 

III.1. 2) Capacitatea economica și financiară  
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Informatii privind situatia economica. Media cifrei de afaceri anuale pentru ultimii 3 ani financiari (2017, 2018, 
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2019) trebuie sa fie cel putin egala cu 2.152.311 lei. 
Nota 1: In situatia in care ofertantii nu au depus bilantul contabil aferent anului 2019, acestia vor putea depune in 
locul bilantului contabil aferent ultimului an financiar orice documente disponibile lor, din care sa rezulte 
îndeplinirea nivelului cifrei de afaceri; 
Nota 2: Transformarea valorii cifrei anuale de afaceri din lei în euro se va face la cursul mediu anual comunicat de 
B.N.R. 
Modalitatea de indeplinire: 
Se vor prezenta : 
- situatiile financiare sau extrase din situatiile financiare, în cazul în care publicarea situatiilor financiare este 
prevazuta de legislatia tarii în care este stabilit operatorul economic; 
- declarații sau extrase bancare corespunzătoare; 
- Se va complete Formularul nr. 6 – în original – Declarație privind cifra totala de afaceri a operatorului economic 
pentru cel mult ultimele trei exercitii financiare disponibile, în functie de data înfiintarii sau începerii activitatii 
operatorului economic, în masura în care informatiile privind cifrele de afaceri sunt disponibile. În cazul în care, 
din motive obiective si justificate, operatorul economic nu este în masura sa prezinte una sau mai multe dintre 
informatiile si documentele prevazute mai sus, operatorul economic are dreptul sa demonstreze îndeplinirea 
criteriilor privind situatia economica si financiara prin orice alte informatii si documente apte sa faca aceasta 
dovada. 
Documentele doveditoare vor fi prezentate de toti ofertantii la data limita de depunere a ofertelor 
În cazul depunerii ofertei de catre un grup de operatori economici cerinta se îndeplineste prin luarea în considerarea 
a resurselor tuturor membrilor grupului.  
În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta documentele 
anterior mentionate, în care vor include informațiile cu privire la modul de îndeplinire a cerințelor de capacitate 
economică și financiară proporțional cu cota de implicare în executarea viitorului contract.  
Prevederile art. 76-78 din Legea nr. 100/2016 referitoare la sustinerea tertului se aplica în mod corespunzator. 
 
 
 

III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala 
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Prezentarea de servicii similare la nivelul a minim 1 (un) contract - maxim 2 contracte în valoare de minim 
1.076.156,00 lei pe an, pentru fiecare din ultimii 3 ani.  
Valoarea contractelor prezentate in sustinerea experientei similare, valoare ce va fi luata in considerare la 
verificarea indeplinirii cerintei, este valoarea calculată pe fiecare an al contractului/contractelor pe -, pe fiecare 
dintre ultimii trei ani.  
Prin contracte similare se intelege: servicii pentru distributie apa. 
Atunci când un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comuna, capacitatea tehnica si profesionala 
se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. 
In cazul in care ofertantul a fost membru al unei asocieri de operatori economici -, valoarea care se va lua in 
considerare pentru verificarea indeplinirii cerintei este contribuția ofertantului în cadrul contractului prezentat ca 
experienta similara.  
 
Modalitatea de indeplinire: 
Se va completa Formularul 7 – original, Declaratie privind lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 
ani și se vor prezenta documentele justificative din care rezultă îndeplinirea cerinței 
In cazul unei asocieri aceasta lista va fi completata de fiecare asociat. 
Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o 
autoritate ori de catre clientul privat beneficiar.  
Prevederile art. 76-78 din Legea 100/2016 referitoare la sustinerea tertului si la asocierea de operatori economici 
se aplica în mod corespunzator. In situatia utilizarii unui sustinator pentru demonstrarea capacitatii tehnice si 
profesionale, acesta trebuie sa completeze un angajament ferm. In situatia in care ofertantul isi demonstreaza 
capacitatea tehnica – experienta similara, prin prezentarea unui angajament din partea unui tert, sustinatorul 
trebuie sa indeplineasca toata cerinta minima de calificare asa cum a fost impusa prin Fisa de date a achizitiei. 
 

 
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Operatorul economic face dovada îndeplinirii criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala prin prezentarea, 
dupa caz, a unora sau mai multora dintre urmatoarele informatii si documente: 
1.Calificarile educationale si profesionale ale operatorului economic care presteaza/ opereaza rezultatul servicii/lor 
sau ale personalului de conducere al operatorului economic; 
2. Ofertantul trebuie sa demonstreze ca dispune de personal de specialitate (angajati permenenti/temporar sau cu 
contract de colaborare) pentru realizarea contractului. Documentele se vor prezenta in oricare din formele: 
original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. 
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In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte personalul propus pentru îndeplinirea contractului, 
cerinta fiind îndeplinita prin cumul. 
Modalitatea de indeplinire: 
Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere (completare Formular 8 
- original), care contine informatii privind numarul mediu al personalului angajat, numarul si pregatirea cadrelor de 
conducere. Se va completa si prezenta Formularul 8 si Formularul 10. 
Pentru persoanele reprezentand cadrele de conducere se solicita prezentarea urmatoarelor documente: - 
contractele individuale de munca ale personalului invocat vizat de ITM (cu exceptia celor încheiate dupa data de 1 
ianuarie 2011 pentru care se prezinta copie dupa registrul generat de programul REVISAL din care sa rezulte forma 
de angajare a acestora) si / sau contractele de prestari servicii încheiate între ofertant si persoanele respective, si 
/ sau documente din care reiese ca ofertantul a obtinut angajamentul de participare a personalului propus; diplome 
privind specializarea personalului, autorizatii/certificate de atestare profesionala si legitimatiile aflate in termen de 
valabilitate la data limita de depunere a ofertelor, dupa caz, decizie de numire pentru responsabilul cu controlul 
calitatii. Se va completa de fiecare persoana: CV; Declaratie pe proprie raspundere privind experienta; Declaratie 
de disponibilitate pentru toti cei care nu sunt salariati proprii. Se va permite si prezentarea unui angajament - si 
doar daca este declarat castigator operatorul va incheia contract/contracte individuale de munca sau contracte de 
colaborare. 
Prevederile art. 76-78 din Legea nr. 100/2016 referitoare la sustinerea tertului se aplica în mod corespunzator. 
 
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Utilaje, instalații și echipamente tehnice 
Ofertanul trebuie să demonstreze că deține (în proprietate, leasing, sau in baza unui contract de închirere ) 
cel puțin  următoarele utilaje, conform Anexei nu.11 la Regulamentul privind acordarea licențelor în doemniul 
serviciilor comunitare de utilități publice: 
Buldoexcavator – 1Buc  
Motopompă -2 buc 
Aparat de sudură prin electroftiziune și cap la cap – 1 buc  
Mijloace de transport (autobasculantă, tractor cu remorcă, etc.) 1 buc 
Freză pentru tăiat îmbrăcăminți asfaltice – buc 
 
Modalitatea de indeplinire: 
Se va completa si prezenta Formularul nr. 9 - Original. 
Prezentarea Declaratiei referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul 
economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului, impreuna cu orice documente relevante (facturi, 
contracte, registru mijloace fixe, angajament etc.) din care sa rezulte modalitatea deținerii utilajelor care 
urmează a fi uitilizate în împlementarea contractului. In cazul unei asocieri, cerinta este indeplinita prin cumul.  
Prevederile art. 76-78 din Legea nr. 100/2016 referitoare la sustinerea tertului se aplica în mod corespunzator. 

 
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Informatii privind asocierea:  
Mai mulți operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa 
isi legalizaze din punct de vedere formal asocierea. 
Modalitatea de indeplinire: 
In caz de asociere, se va prezenta Formularul nr. 5 -„Acord de asociere” din Sectiunea - Formulare, a Documentatiei 
de atribuire. 
In cazul castigarii, înainte de contractare, se solicita legalizarea asocierii, forma sub care trebuie sa ramana pe 
toata durata contractului. 

 
Odată cu depunerea celorlalte documente, daca este cazul se prezintă angajamentul terțului susținător 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. ( Formular nr. 10 - Original) 

 
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. 

III.1.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului  
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Ofertantii trebuie sa faca dovada implementarii unui sistem de management al calitatii 
Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii. 
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Sistemul de Management al Calitatii în conformitate cu SR EN ISO 9001 sau echivalent. 
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, 
conform SR EN ISO 9001 sau echivalent, un sistem de management al calitatii sau echivalent. 
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza documente care probeaza in mod concludent 
indeplinirea 
cerintei (spre exemplu, proceduri/manuale de calitate, activitate procedurata, etc. similare cu cele prevazute 
drept conditie pentru obtinerea unei certificari SR EN ISO 9001). În acest caz, Ofertanții vor prezenta inclusiv 
dovada faptului că din motive independente lor se afla in imposibilitatea de a prezenta certificatul emis de un 
organism independent de atestare. 
Documentele prezentate sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode 
din standard, 
trebuie sa dovedeasca ca îndeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acesta. 
Modalitatea de indeplinire: 
Prezentarea certificatelor de calitate ISO 9001, si/sau alte dovezi si documente echivalente acceptate care 
confirma asigurarea calitatii, in copie lizibila certificata “conform cu originalul”.  
In cazul asocierii cerinta minima de calificare va fi considerata indeplinita de fiecare asociat pentru partea de 
contract pe care o realizeaza. 
În cazul în care ofertantul subcontractează o parte din contract unuia sau mai multor subcontractanți, fiecare 
dintre aceștia trebuie sa prezinte acest certificat, sau echivalentul acestuia, pentru activitatea care reprezinta 
partea sa de implicare in contract. Se va atasa copie lizibila cumentiunea “conform cu originalul” dupa certificat 
sau, dupa caz, documentul doveditor. 
Certificatele prezentate trebuie sa fie valabile la data depunerii ofertelor. Nu se admit operatori economici în curs 
de certificare, decat in cazul in care acestia pot prezenta raportul de audit final din care reiese ca ofertantul va 
primi certificarea solicitata 
Nota 1: Cerinta privind certificarea ISO 9001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte 
persoane (tert 
sustinator). 
Nota 2: In cazul in care operatorul economic demonstreaza ca nu are acces la un certificat de calitate ori nu a 
avut posibilitatea de a-l obtine pana la momentul depunerii ofertelor, din motive care nu ii sunt imputabile, 
ofertantul poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma 
asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire. 

 
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediu 
Sistemul de Management de Mediu în conformitate cu SR EN ISO 14001 sau echivalent. 
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, 
conform SR EN ISO 14001 sau echivalent, un sistem de management de mediu sau echivalent. 
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa demonstreze ca 
actiunile/activitatile pe care le aplica în îndeplinirea contractului nu afecteaza mediul. În acest caz, Ofertanții vor 
prezenta inclusiv dovada faptului că din motive independente lor se afla in imposibilitatea de a prezenta 
certificatul emis de un organism independent de atestare. 
Modalitatea de indeplinire: 
Prezentarea certificatelor de calitate ISO 14001 sau echivalent si/sau alte dovezi si documente echivalente 
acceptate, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al 
protectiei mediului, in copie lizibila certificata “conform cu originalul”.  
În cazul în care ofertantul subcontractează o parte din contract unuia sau mai multor subcontractanți, fiecare 
dintre aceștia trebuie sa prezinte acest certificat, sau echivalentul acestuia, pentru activitatea care reprezinta 
partea sa de implicare in contract. Se va atasa copie lizibila cumentiunea “conform cu originalul” dupa certificat 
sau, dupa caz, documentul doveditor. 
Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de 
catre fiecare membru in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza.  
Nota 2: Cerinta privind certificarea ISO 14001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte 
persoane (tert sustinator). 
Nota 3: In cazul in care operatorul economic demonstreaza ca nu are acces la un certificat de mediu ori nu a 
avut posibilitatea de a-lobtine pana la momentul depunerii ofertelor, din motive care nu ii sunt imputabile, 
ofertantul poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma 
asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului, echivalent cu cel solicitat prin documentatia de 
atribuire. 
 
 
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de sanatate si securitate 
ocupationala. 
Sistemul de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale în conformitate cu OHSAS 18001 sau echivalent. 
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, 
conform OHSAS 18001  sau echivalent, un sistem de management al sanatatii si securitatii ocupationale sau 
echivalent. 
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Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa demonstreze ca 
actiunile/activitatile pe care le aplica în îndeplinirea contractului nu afecteaza sanatatea si securitatea 
ocupationala. În acest caz, Ofertanții vor prezenta inclusiv dovada faptului că din motive independente lor se afla 
in imposibilitatea de a prezenta certificatul emis de un organism independent de atestare. 
 
Modalitatea de indeplinire: 
Prezentarea certificatelor de calitate OHSAS 18001 sau echivalent si/sau alte dovezi si documente echivalente 
acceptate, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al 
managementului sanatatii si securitatii ocupationale, in copie lizibila certificata “conform cu originalul”.  
În cazul în care ofertantul subcontractează o parte din contract unuia sau mai multor subcontractanți, fiecare 
dintre aceștia trebuie sa prezinte acest certificat, sau echivalentul acestuia, pentru activitatea care reprezinta 
partea sa de implicare in contract. Se va atasa copie lizibila cumentiunea “conform cu originalul” dupa certificat 
sau, dupa caz, documentul doveditor. 
Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de 
catre fiecare membru in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza.  
Nota 2: Cerinta privind certificarea OHSAS 18001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte 
persoane (tert 
sustinator). 
Nota 3: In cazul in care operatorul economic demonstreaza ca nu are acces la un certificat de mediu ori nu a 
avut posibilitatea de a-lobtine pana la momentul depunerii ofertelor, din motive care nu ii sunt imputabile, 
ofertantul poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma 
asigurarea unui nivel corespunzator al asigurarii sanatatii si securitatii profesionale, echivalent cu cel solicitat 
prin documentatia de atribuire. 

 

III.1.5) Informatii privind contractele rezervate: 
Nu 

 
III.1.6) Depozite valorice si 
garantii solicitate: III.1.6.a) 
Garantie de participare: 
Având în vedere valoarea estimata pentru cei 8 ani de contract, respectiv de 8.609.246 lei, valoarea garantiei de 
participare se stabileste în suma de 21.523 lei (prevederile art.45 alin.3 lit.a) Hotarare 867/2016, valoarea 
garantiei de participare nu poate depasi 2% din valoarea estimata medie anuala a contractului de concesiune ). 
Data pâna la care trebuie depusa garantia de participare este : cel târziu la data si ora limita de depunere a 
ofertelor ( conform art.46 alin.4/HG867/2016 ). 
Garantia de participare va fi constituita prin: 

- scrisoare de garantie bancara/polita de asigurare, care se prezinta în original, în cuantumul stabilit, pâna la 
data si pentru o perioada de 120 de zile de la data limita de depunere a ofertelor, 

- prin ordin de plata prin virament bancar, cu viza bancii, în contul autoritatii contractante: Comuna Joita, cod 
fiscal ……….., IBAN …………………………….. deschis la Trezoreria …………………………….., Judetul Giurgiu, prezentat în 
copie semnat si stampilat pentru conformitate de ofertant. 
În cazul participării în comun la procedura de atribuire, garanţia de participare trebuie constituită în numele 
asocierii şi să menţioneze că acoperă în mod solidar toţi membrii grupului de operatori economici. 
Garantia trebuie sa fie irevocabila, plata garantiei se va executa neconditionat, la prima cerere a beneficiarului, 
pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.  
Ofertele care nu sunt însotite de dovada constituirii garantiei pentru participare in cuantumul, forma si perioada 
de valabilitate precizate, vor fi respinse ca inacceptabile.  
Garanţia de participare emisă în altă limbă va fi însoţită de traducerea autorizată în limba română, urmând ca 
ulterior, la solicitarea autorității contractante să fie prezentată în forma originală emisă în statul de reședință. 
Conditii de retinere: cf. art.47 din HG 867/2016 si garantia se restituie cf. art.48 din HG 867/2016. 
 
III.1.6) b) Garanția de bună execuție 
Delegatul are obligaţia să depună cu titlu de garanţie o sumă fixă în valoare de 82.125 lei în vederea garantării: 
(i) redevenţei pentru primul an contractual, şi/sau (ii) plata oricăror penalităţi ce decurg din contract. 
Garanția se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituție de credit 
din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări. Garanția va fi irevocabila și necondiționată. 
Garanția constituită printr-un instrument de garantare va fi valabilă pentru o perioadă de cel puţin 2 (doi) ani de 
la Data Intrării în Vigoare, iar Delegatul va fi obligat fie să o reînnoiască înainte de data expirării, fie să constituie 
o garanţie la data stingerii celei iniţiale, pe toată durată Contractului.  
Garanția constituită prin virament bancar se va depune în contul Delegatarului. 

 
III.1.8) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se 

atribuie contractul: 
Asociere conform art. 39. din Legea nr 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii.  
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III.1.9) Legislatia aplicabila: 
a) Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 
b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor 
sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si 
functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor nr 101/2016, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
c) www.anap.gov.ro 
d) Hotarare 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de 
lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare 

e) Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, 
f) Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare , 
g)  Hotărârea nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor 
comunitare de utilități publice  
h)  Ordinul presedintelui ANRSC nr. 65 din 28 februarie 2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, 
ajustare sau modificare a preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa şi de canalizare, etc. 
i)  Dupa caz, si alte acte normative in legatura cu obiectul contractului. 

 
III.2) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT: 

 
III.2.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii 
Nu 
III.2.2) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale: 
Nu 
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 si modalitatea de 
desfasurare: IV.1.1.b) Tipul Procedurii 

 

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

 
IV.1.8 Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP) 
Achizitia intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice: Nu 

 
IV.2 Informatii administrative 

 
IV.2.4 Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare 
Romana 
Moneda in care se transmite oferta financiara:  

 
 
 
 
 
 
 

IV.4 Prezentarea ofertei 
 

IV.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice 
Propunerea tehnica se elaboreaza astfel încât aceasta sa permita cu usurinta identificarea corespondentei cu 
specificatiile tehnice din caietul de sarcini Având în vedere criteriul de atribuire: „oferta cea mai avantajoasa din 
punct de vedere economic”, elementele propunerii tehnice se vor prezenta detaliat si complet, în corelatie cu 

Licitatie deschisa 

RON 

http://www.anap.gov.ro/
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factorii de evaluare descrisi prin algoritmul de calcul. 
 
Propunerea tehnică elaborată de ofertant va respecta în totalitate cerințele prevăzute în fișa de date a achiziției 
și în caietul de sarcini, respectiv se va prezenta: 
1. Memoriul tehnic privind prezentarea modului de indeplinire a cerintelor cuprinse in caietul de sarcini. 
2. Lista concreta cu echipamente, utilaje si personalul folosite pentru procesul tehnologic de realizare a serviciului 
3. Programul concret de prestare a serviciului in detaliu, potrivit solicitarii autoritatii contractante 
4. Ofertantii au obligatia de a indica în cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acesteia au tinut cont de obligatiile 

referitoare la conditiile de munca si protectia muncii, protectia mediului conform: Legii privind securitatea si 
sanatatea in munca nr.319/2006, HG nr.1091/2006 cerinte minime de securitate si santate pentru locul de 
munca, O.G. nr.195/2005 privind protectia mediului modificata si completata si a Legii nr. 307/ 2006 privind 
apararea împotriva incendiilor. 
Se va completa Formularul….-Original de catre ofertantul unic/ fiecare membru al asocierii, dupa caz. 
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obtine informatii privind: Legislatia fiscala: www.mfinante.ro; 
Legislatia in domeniul protectiei mediului: www.gnm.ro; Protectia muncii si conditii de munca: 
www.inspectiamuncii.ro. 

5.  Alte informatii considerate semnificative pentru evaluarea corespunzatoare a propunerii tehnice. 
  

IV.4.2 Modul de prezentare al propunerii financiare 
Se va completa Formularul nr.  4 si Anexa 1 la Formularul nr. 4.  
Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel încât aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire 
la pret precum si la alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publica, acesta 
cuprinzând pretul total (fara TVA) al serviciilor. 
Oferta financiara se va prezenta dupa cum urmeaza: 
- preț/mc 
- redeventa 
Ofertele în care nu va fi prezentata o fundamentare realista si viabila a tarifului/mc vor fi descalificate.  
Informatiile prezentate de fiecare ofertant vor asigura calcularea corespunzatoare a punctajului. Tarifele de 
prestare se vor stabili cu respectarea prevederilor Ordinului nr. 65/2007 privind aprobarea Normelor 
metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de alimentare 
cu apa a localitatilor. Se va prezenta fisa de fundamentare pentru fiecare tarif stabilit și memoriu justificativ. 
Se va prezenta si modelul de contract însușit prin semnarea acestuia de către reprezentantul ofertantului. 

 
IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei 
Ofertantul trebuie sa prezinte un exemplar in original al ofertei si al documentelor care o însotesc si o singura 
copie de pe acestea. Originalul si copia trebuie sa fie tiparite sau scrise cu cerneala neradiabila, vor fi semnate 
pe fiecare pagina de reprezentantii autorizati corespunzator sa angajeze ofertantul in contract. In cazul 
documentelor emise de institutii/organisme oficiale abilitate in acest sens, documentele respective trebuie sa 
fie semnate si parafate conform prevederilor legale. Orice stersatura, adaugare, interliniere sau scris peste cel 
dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de catre persoanele autorizate sa semneze oferta. 
 
Garanţia de participare trebuie să fie constituită în suma şi pentru perioada de valabilitate prevăzute în 
documentaţia de atribuire. 
Garanţia trebuie să fie irevocabilă. 
Instrumentul de garantare se depune împreună cu oferta şi celelalte documente ale acesteia, cel mai târziu la 
data şi ora-limită de depunere a ofertelor, şi trebuie să prevadă că plata garanţiei de participare se va executa 
necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei 
garantate. 
Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia în oricare din urmatoarele situatii: 
a) îsi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia; 
b) oferta sa fiind stabilita câstigatoare, refuza sa semneze contractul de concesiune în perioada de valabilitate a 

ofertei; 
Dovada constituirii garantiei se va depune in original la sediul autoritatii contractante, cel mai târziu la data si 
ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor. 
In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa 
mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. 

 
Ofertantul trebuie sa sigileze originalul si copiile în plicuri separate, marcand corespunzator plicurile cu 
"ORIGINAL" si, respectiv,"COPIE". 
Plicurile se vor introduce într-un plic exterior, închis corespunzator si netransparent. Plicurile interioare trebuie 
sa fie marcate cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fara a fi deschisa, in cazul 
in care oferta respectiva este declarata înntarziata. 
Plicurile interioare marcate cu „ORIGINAL” si, respectiv „COPIE” trebuie sa cuprinda fiecare alte plicuri distincte, 
marcate corespunzator si anume: documentele de calificare, plic separat marcat „DOCUMENTE DE CALIFICARE”, 
propunerea tehnica, plic separat marcat „PROPUNERE TEHNICA”, propunere financiara, plic separat marcat 
„PROPUNERE FINANCIARA”. 
Pe plicul exterior se scrie numai adresa autoritatii contractante si inscriptia "A NU SE DESCHIDE INAINTE DE

http://www.inspectiamuncii.ro/
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 ........................................................................................................................................... ( data si ora 
limita de depunere a ofertelor). Daca plicul exterior nu este marcat conform specicatiilor Autoritatea contractanta 
nu isi asuma nici o responsabilitate pentru ratacirea ofertei. In cazul in care ofertantul doreste sa faca modificari 
in oferta deja depusa, acesta are obligatia de a asigura primirea si inregistrarea modificarilor respective de catre 
autoritatea ” (data si ora limita de depunere a ofertelor). Daca plicul exterior nu este marcat conform 
specificatiilor Autoritatea contractanta nu îsi asuma nici o responsabilitate pentru ratacirea ofertei. In cazul în 
care ofertantul doreste sa opereze modificari în oferta deja depusa, acesta are obligatia de a realize aceste 
modificari pana la data limita de depunere a ofertelor. 
Riscul transmiterii ofertelor, inclusiv Forta Majora, sunt suportate de Ofertant. 
In plus, prin trimiterea unei oferte, se considera ca ofertantul are cunostinta de toate legile, actele si 
reglementarile relevante din Romania, care pot afecta in orice fel operatiunile sau activitatile ce sunt subiect al 
acestei proceduri si a contractului ce rezulta din aceasta procedura. 
Ofertantul îsi asuma raspunderea exclusiva pentru veridicitatea informatiilor transmise, legalitatea si 
autenticitatea tuturor documentelor ce vor fi prezentate in original si/sau copie „conforma cu originalul”. 
Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a verifica autenticitatea documentelor depuse dupa caz pana la 
termenul limita de depunere a Ofertei,  

Sectiunea VI Informatii  suplimentare
  

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 
1.  Data de Începere a Contractului este condiționată de îndeplinirea următoarelor Condiții Suspensive:   
a) obţinerea, de către Delegat, a licenţei de operare a Serviciului, eliberată de Autoritatea de Reglementare; 
b) constituirea, de către Delegat, în favoarea Delegatului, a Garanţiei Contractuale prevăzute la Art. 9 din prezentul 
Contract; 
c) constituirea Asigurărilor prevăzute la art. 10 din Contractul de delegare; 
d) avizarea Prețului prezentat în Oferta, de către Autoritatea de Reglementare. În cazul în care Autoritatea de 
Reglementare nu avizează Prețul prezentat în Oferta, Părţile vor modifica clauzele prezentului Contract, încheind un 
Act Adițional.  
e) obţinerea de către Delegat a autorizaţiei de mediu; 
f) realizarea de către Delegat a investitiei constând în execuția rețelei de transport a apei între branșamentul de 
livrare a apei din Stația de Tratare Arcuda și Gospodăria de Apă a comunei Joița; 
g) primirea unui număr de minim de 800 de angajamente ferme/solicitări de încheiere a contractelor de furnizare a 
serviciului de alimentare cu apă; 
h) realizarea de către operatorul Stației de Tratare Arcuda a rețelei de transport a apei între Stația de Tratare Arcuda 
și branșamentul de livrare a apei în sistemul public de alimentare cu apă al comunei Joița, inclusiv a branșamentului 
pentru livrarea apei 
2. Pentru pregătirea ofetelor, entitatea contractantă recomandă operatorilor economici vizitarea amplasamentului. 
Vizitele vor putea fi efectuate în perioada de după publicarea anunțului de participare și până în cea de-a 20-a zi 
inaintea termenului limită de depunere a ofertei. Vizitele vor fi programate cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte.  

  

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; Localitate: Bucuresti; Cod Postal: 030084; Tara: Romania; Codul NUTS: 
RO321 Bucuresti; Adresa de e-mail: office@cnsc.ro; Nr de telefon: +40 213104641; Adresa web a sediului 
principal al autoritatii/entitatii contractante(URL) http://www.cnsc.ro; 

 
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 
Primaria Joita 



 Pagina 
 

 

 

Adresa: Strada: Calea Bucuresti, nr. 156; Localitate: Joita; Cod Postal: 087150; Tara: Romania; Codul NUTS: 
RO314 Giurgiu; Adresa de e-mail: primariajoita@yahoo.com; Nr de telefon: +40 0246252250; Fax: +40 0246 
52168 ; Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL) www.e-licitatie.ro. 
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