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Denumire detaliu plan

Detaliu invitatie de participare / anunt de participare simplificat
Tip legislatie: Legea nr. 99/23.05.2016
Autoritate contractanta: Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Numar invitatie / anunt: 391719

/ 08.09.2016

Denumire contract: Materiale de constructii; produse auxiliare pentru constructii: Lot 1-4
Stare procedura: In Desfasurare

SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)
DESCRIERE
I.1.1) Sediul social
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Cod fiscal: RO 11054529, Adresa: str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bucuresti, Telefon: +40 213192433, Fax: +40
213192433 , Email: raluca.munteanu@cfr.ro
I.1.2)
Adresa la care se transmit ofertele:
prin Sucursala Regionala de CF Iasi - Serviciu Achizitii Publice-: Piata Garii nr.1, iasi, Romania, cod postal: 7000090,
telefon:+40 232273507, fax:+40 232273507, persoana de contact:Harabagiu Anca Mirela
I.1.3)
Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
In SEAP

I.2)

TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA

I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Da
I.2.2) Tip Activitate: Servicii feroviare

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)
DESCRIERE
II.1.1)

Denumire contract:
Materiale de constructii; produse auxiliare pentru constructii: Lot 1-4

II.1.2)

Tip contract: Furnizare

II.1.3)

Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice

II.1.5)

Obiectul contractului:
Achizitia de produse specifice pentru realizarea lucrarilor de întretinere a infrastructurii feroviare - instalatii SCB de siguranta
circulatiei:cabluri de otel, sarma, vopsele si diluanti conform caietului de sarcini.

II.1.6) CPV: 44000000-0 - Structuri si materiale de constructii; produse auxiliare pentru constructii (cu exceptia aparatelor electrice)
(Rev.2)
II.1.7)
Impartire pe loturi: Da

II.2)
II.2.1)

CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI / ACORDULUI CADRU
Valoare estimata: 58,995.6 RON

SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1)

Conditii suplimentare, garantie de participare

Conditii suplimentare
Denumire

Garantie de participare

Descriere
Garantia pentru participare este de: Lot 1 – 100 lei; Lot 2 – 490 lei; Lot 3 –
490 lei; Lot 4 – 80 lei; si trebuie sa fie irevocabila. Ofertantii care fac
dovada ca sunt I.M.M. beneficiaza de reducerea cu 50% a acestei sume.
Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 90 zile, de la data
limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare poate fi constituita si
in lei, cursul de referinta calculat pentru plata acesteia fiind cel stabilit de
Banca Nationala a Romaniei (BNR) (www.bnr.ro) la data publicarii
anuntului de participare in SEAP. Modul de constituire a garantiei de
participare - in conformitate cu prevederile art. 42 din HG nr. 394/2016, prin
una dintre urmatoarele forme: prin depunerea la casieria Sucursalei RCF
Iasi a sumei in numerar sau prin virament bancar prin ordin de plata în
contul Sucursalei Regionale CF Iasi nr. RO26 BPOS 2400 2831
193ROL01, deschis la BANC POST, Sucursala Iasi sau printr-un
instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de
o societate de asigurari, în conditiile legii (Formularul 1A din Sectiunea III –

Garantie de buna executie

III.2)
III.2.1)

Formulare). Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei
de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a
beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei
garantate. În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare
trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod
solidar toti membrii grupului de operatori economici.
Garantia de buna executie se exprima procentual si reprezinta 5% (2,5%
pt. IMM) din pretul contractului fara TVA si se constituie in lei. De regula, se
constituie printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o
societate bancara sau de o societate de asigurari. Se accepta constituirea
si prin depunerea la casieria Sucursalei RCF Iasi a sumei in numerar. Daca
partile convin, garantia de buna executie se va constitui prin retineri
succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, pâna la concurenta
sumei stabilite drept garantie de buna executie. conf art.46, alin (3) HG
394/2016. Contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei
Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia un
cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala
care se depune de catre contractant în contul de disponibil astfel deschis
nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul fara TVA al contractului. În
cazul în care pe parcursul executarii contractului sectorial se suplimenteaza
valoarea acest contractantul are obligatia de a completa garantia de buna
executie în corelatie cu noua valoare a contactului respectiv. Restituirea
garantiei de buna executie se va face conform prevederilor art. 48 alin. (1)
din HG 394/2016. Garantia de buna executie se va constitui în perioada de
valabilitate a ofertei în termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii
contractului de ambele parti, conform prevederilor art. 45 alin. (3) din HG
394/2016. Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra
garantiei de buna executie cu respectarea art.47 din HG nr.394/2016.

CONDITII DE PARTICIPARE
Criterii de calificare

Criterii de calificare
Denumire
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

Descriere: Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: -Declaratia DUAE se completeaza online accesand site-ul: h
databases/espd/filter. Cerinta 1- Entitatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla în una sau mai multe din situatiile prevazute la art. 1
99/2016. Corespondent DUAE- Partea III – Motive de exludere –A - Motive referitoare la condamnari penale Modalitatea de indeplinire: -Se va completa initia
justificative sa fie prezentate doar la solicitarea entitatii contractante de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea ev
justificative pot fi: - Ofertantii vor prezenta caziere judiciare ale operatorilor economici si ale membrilor organului de administrare, de conducere sau de sup
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 d
alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara de origine sau în tara în care ofertantul/candidatul este stabilit, în original, copie legaliza
mentiunea „conform cu originalul”, din care sa reiasa ca ofertantul nu se incadreaza in nici una din situatiile prevazute la art. 177 alin (1) si (2) din Legea nr.
edificatoare, dupa caz Documentele se depun, dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat/ tert sustinator/ subcontractant propus, situatie in care s
catre fiecare ofertant / ofertant asociat/ tert sustinator/ subcontractant propus. Cerinta 2- Entitatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se
situatiile prevazute la art.178 alin (1) si (2) din Legea nr.99/2016. corespondent DUAE- Partea III – Motive de exludere –B – Motive legate de plata impozitelor
sociale. Modalitatea de indeplinire: -Se va completa initial DUAE, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate doar la solicitarea entitatii contracta
locul I in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documente justificative pot fi: - ofertantii vor depune Cazier fiscal ofertantii vor d
privind îndeplinirea obligatiilor restante cu privire la plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat (buget loc
de unitatile administrativ teritoriale de pe raza carora societatea are sediul social, sediile secundare, precum si punctul/punctele de lucru pentru care exista
prezentarii, din care sa reiasa ca ofertantul/ candidatul nu are datorii restante. Dovada achitarii taxelor se va face prin prezentarea formularelor tip emise de
îndeplinirea obligatiilor de plata, în original, copie legalizata sau în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. -Alte documente edificatoare, dupa c
documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara în care acestia sunt rezidenti prin care sa dovedeasca îndeplinirea obligatiilor scadente
bugetul de stat, în conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba
contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla în una sau mai multe din situatiile prevazute la art.180 alin. (1) din Legea nr.99/2016. Corespon
de exludere –C – Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale. Modalitatea de indeplinire: -Se va completa initial DUAE, urman
fie prezentate doar la solicitarea entitatii contractante de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelo
neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 73 din Legea nr. 99/2016. Persoanele ce detin functii de decizie în cadrul CNCF „CFR” SA - Sucursala Regionala C
organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, conf. art 76 din din Legea nr. 99/2016: Director: George Radu PIPA Director adjunct: . Maria RUS
STANESCU Sef serviciu comercial: Carmen Mihaela NEGRU Sef divizie Instalatii: ing. Sorin MELINTE Sef serviciu Achizitii Publice: Anca Mirela HARABAGI
procedurii de atribuire autoritatea contractanta va efectua toate demersurile necesare pentru a evita situatiile de natura sa determine aparitia unui conflict d
concurentei neloiale in conformitate cu prevederile art. 71 -75 din Legea nr. 99/2016. Modalitatea de indeplinire: -Se va completa initial DUAE, de catre opera
procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate doar la solicitarea entitatii contractante de
in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. - Nota: 1.Fiecare ofertant / ofertant asociat/ tert sustinator/ subcontractant propus, trebu
4, situatie in care se va completa initial un DUAE separat de catre fiecare ofertant / ofertant asociat/ tert sustinator/ subcontractant propus. 2.Entitatea contr
Legea nr. 99/2016 nu va exclude din procedura ofertantii aflati în oricare dintre situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180 care atrag excluderea din procedura
dovezi prin care sa arate ca masurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-si demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere.
origine sau în tara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor solicitate sau respectivele documente nu vizeaza toate si
180 se va accepta o declaratie pe propria raspundere. Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana. 4. In
ofertantul/ofertantii conform prevederilor art. 53 din HG nr. 394/2016 si fara a afecta posibilitatea operatorilor economici de a depune oferta alternativa sau d
diferite, ofertantul/candidatul nu are dreptul ca în cadrul aceleiasi proceduri de atribuire: a) sa depuna doua sau mai multe candidaturi/oferte individuale si/s
excluderii din competitie a tuturor candidaturilor/ofertelor în cauza; b) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant în cadru
excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei în care este ofertant asociat -Declaratia DUAE se completeaza online accesand site-ul: https://ec.europa.
databases/espd/filter. Cerinta nr. 1 - Forma de inregistrare. Obiectul de activitate Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de în
tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca
a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Conform DUAE- Partea IV – Criterii de selectie – A- Capacitate de a corespunde cerintelor Modalitatea de
initial DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertant/ ofertant asociat/ subcontractant/ tert sustinator) cu informatiile af
documentele justificative sa fie prezentate doar la solicitarea entitatii contractante de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar întocmit la
Documente justificative pot fi : - certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta. Se
original, în copie legalizata sau în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” /electronica. Documentele constatatoare trebuie sa ateste ca obiectul
in activitatea ofertantului/ ofertantului asociat/ subcontractantului/ tertului sustinator, pentru partea din contract pe care o realizeaza. Informatiile cuprinse i
sa fie reale/valide la momentul prezentarii. Alte informatii minimale ce trebuie sa se regaseasca in documentul constatator sunt: - date de identificare legale
inregistrare); - activitatile principale si secundare; - reprezentantii legali. -Pentru ofertele depuse de persoanele fizice se vor prezenta documente relevante
care sa dovedeasca forma de înregistrare si, dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu cerintele legale din ta
economic. - Persoanele fizice/ juridice straine pot prezenta documente echivalente care sa dovedeasca o forma de înregistrare ca persoana juridica sau de
apartenenta profesionala, în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul este rezident. In cazul unui grup de operatori economici care depu
membru al grupului- asociat/ are obligatia de a prezenta certificatul constatator pentru partea de contract pe care o va realiza. Nota: Documentele emise in a

de traducerea autorizata in limba romana. In cazul asocierii mai multor operatori economici cerintele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesion
catre fiecare asociat pentru partea de contract pe care o va realiza. În cazul în care ofertantul/candidatul sau operatorii economici care participa în comun la
subcontracteaza o parte din contractul sectorial care urmeaza sa fie atribuit, in cadrul criteriile referitoare la capacitatea de exercitare a activitatii profesion
prezentarea unor autorizatii specifice se considera îndeplinita daca subcontractantul nominalizat detine autorizatia solicitata prin documentatia de atribuire
execute partea din contract pentru care este solicitata autorizatia respectiva.(art. 58 alin 2 dinHG 394/2016)

Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Descriere: a) Experienta similara Cerinta 1: Ofertantul va prezenta ca dovada experientei necesare pentru executarea contractului o lista a principalelor livr
care fac obiectul procedurii – furnizate în ultimii 3 ani; lista va contine valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati
Cerinta 2 Ofertantul va demonstra ca a furnizat produse similare cu cele care fac obiectul procedurii, în valoare cumulata de cel putin: 58.000 lei (fara TVA),
urmand a fi demonstrata prin prezentarea a cel putin unuia sau mai multor contracte. Ultimii 3 ani se calculeaza pâna la data limita de depunere a ofertelor s
anuntul/invitatia), chiar daca ulterior initierii procedurii autoritatea contractanta va decala aceasta data. Pentru sustinerea experientei, lista va fi insotita de
contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar care probeaza/ confirma indeplinirea cerintelor de calificare (copii lizibile cu mentiunea confor
relevante din contracte sau procese verbale de receptie sau recomandare din partea beneficiarilor sau documente constatatoare, din care sa rezulte ca livra
la un standard de calitate corespunzator). Modul de calcul a perioadei nu va fi afectat de eventuale decalari ale termenului limita prevazut in anuntul de part
Contractele la care fac referinta documentele prezentate trebuie sa acopere categoriile de produse solicitate. Daca participarea la realizarea contractelor me
decat cea de contractant unic, atunci se vor specifica doar categoriile de produse livrate efectiv numai de catre ofertant. Modalitate de indeplinire: Ofertantu
descrieri ale produselor care urmeaza a fi livrate. - Se va completa DUAE Documente justificative pot fi: -esantioane, descrieri sau fotografii ale produselor
Esantioanele se trimit la sediul entitatii contractante C.N.C.F. „CFR” SA, - Sucursala Regionala de Cai Ferate Iasi, str. Piata Garii nr. 1, Iasi, cod postal 70009
pana la data limita de depunere a ofertelor. Documente justificative pot fi: -certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clien
confirma indeplinirea cerintelor de calificare (copii lizibile cu mentiunea conform cu originalul de pe parti relevante din contracte sau procese verbale de re
partea beneficiarilor sau documente constatatoare, din care sa rezulte ca livrarea produselor a fost efectuata la un standard de calitate corespunzator). Ofe
la cursul lei/alta moneda mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv, de exemplu pentru euro dupa cum urmeaza: Anul 2013: 1 euro=4,4190 lei; Anul 20
1 euro=4,4450 lei. Pentru alte monede se va utiliza cursul mediu BNR aferent fiecarui an în parte.,b) Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate
contractului de catre unul sau mai multi terti, in conditiile prevazute de art.196 din Legea 99/2016. În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza capacitatea te
sustinerea unui/unor tert/terti, atunci acesta are obligatia de a dovedi entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces în orice m
prezentând un angajament în acest sens din partea tertului/tertilor, în original, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resurse
invocate. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul/candidatul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/s
modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui an
cazul in care operatorul economic intampina dificultati pe parcursul executarii Contractului, iar pentru a demonstra indeplinirea criteriilor referitoare la situa
profesionala a beneficiat de sustinerea unui/unor tert/terti, operatorul economic cesioneaza, cu titlu de garantie, in favoarea Achizitorului, orice drept la des
daune pe care le-ar putea avea impotriva tertului/tertilor sustinator(i) pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm de sustinere. In aces
operatorul economic si tertul/tertii sustinator(i), anexa la Contract, partile vor stabili dreptul Achizitorului la orice drept la despagubire si/sau pretentie la da
operatorul economic impotriva tertului/tertilor sustinator(i) pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm de sustinere Atunci cand oper
sustinerea unui/unor tert/terti în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor referitoare la calificarile educationale si profesionale prevazute la art. 192 lit. g) din l
desfasura efectiv lucrarile sau serviciile în legatura cu care sunt necesare respectivele calificari. In conformitate cu articolul 196 alin. 5 din Legea nr 99/2016
tertului/tertilor vizeaza resurse netransferabile, angajamentul ferm prezentat de ofertant/candidat trebuie sa asigure entitatea contractanta de îndeplinirea o
situatia în care contractantul întâmpina dificultati pe parcursul derularii contractului Nota: a) Ofertantul poate sa invoce sustinerea unui/ unor terti/ terti pen
prevazuta la Sectinea III.2.3 a)-experinta similara-cerinta1 si 2, in conformitate cu art 126 alin (12) din Legea nr 99/2016 b)In cazul in care ofertantul reprezint
economici, îndeplinirea cerintei minime privind capacitate tehnica si/sau profesionala se poate demonstra prin luarea în calcul a resurselor tuturor membril
comuna, cu conditia ca cel care dispune de resursele umane autorizate sa realizeze partea din contract pentru care se impun autorizarile solicitate. Daca of
demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind capacitate tehnica si/sau profesionala invocand sustinerea acordata de catre unul sau mai multi sustinat
cumularea capacitatii capacitate tehnica si/sau profesionala a tertului/tertilor cu cea a ofertantului/ grupului de operatori, dupa caz, cu precizarea ca sustine
unuia dintre asociati. Documentele/contractele/procesele verbale de receptie prezentate din partea tertului, vor trebui sa indeplineasca aceleasi cerinte soli
Informatii privind subcontractarea Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, precum si datele de
subcontractantilor propusi. Subcontractantul raspunde pentru executarea unei parti din contractul de achizitie publica sau pentru executarea defectuoasa a
contractantului. Daca un ofertant subcontracteaza o parte/parti din contract si este declarat câstigator al procedurii de atribuire, va depune înainte de înche
contractanta, contractul în original, încheiat între ofertant si subcontractant, care se constituie anexa la contractul de achizitie publica (art. 232 alin. 5 din Le
noi subcontractanti dupa atribuirea contractului se poate face numai cu acordul entitatii contractante si cu conditia ca schimbarea acestora sa nu reprezint
contractului sectorial, în conditiile art. 235-241 din Legea 99/2016. Nota: În cazul în care ofertantul/candidatul sau operatorii economici care participa în com
subcontracteaza o parte din contractul sectorial care urmeaza sa fie atribuit, criteriile referitoare la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale si/sau
profesionala la care s-a solicitat prezentarea unor autorizatii specifice,se considera îndeplinita daca subcontractantul nominalizat detine autorizatia solicita
cu conditia ca acesta sa execute partea din contract pentru care este solicitata autorizatia respectiva. ( art. 58 alin 2 din Legea 99/2016),d) Informatii privind
economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Asociere
în care oferta comuna este declarata câstigatoare. În cazul asocierii mai multor persoane juridice, criteriile referitoare la capacitatea economica si financiara
profesionala vor fi indeplinite de fiecare membru al asocierii proportional cu cota de implicare în executarea viitorului contract sectorial/acord-cadru. Criter
exercitare a activitatii profesionale si/sau capacitatea tehnica si profesionala la care s-a solicitat prezentarea unor autorizatii specific se considera îndeplini
economici ce participa în comun la procedura de atribuire, daca acestia demonstreaza ca dispun de respectivele resurse autorizate si/sau daca unul dintre
autorizatia solicitata, dupa caz, cu conditia ca respectivul membru sa execute partea din contract pentru care este solicitata autorizatia respectiva. ( art. 58
privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tertul sustinator). Pentru informatii sup
indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) PROCEDURA
IV.1.1
Tipul procedurii Cerere de oferta / Procedura simplificata - Intr-o singura etapa
)
IV.1.2
Modalitate de desfasurare: Procedura online
)

IV.2)

CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2.1
Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
)
IV.2.2
Se va organiza licitatie electronica: Nu
)

IV.3)
IV.3.1
)
IV.3.2
)
IV.3.3
)
IV.3.4
)
IV.3.5
)
IV.3.6
)

INFORMATII ADMINISTRATIVE
Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
S.E.A.P.
Limba de redactare a ofertei: Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
Data limita de depunere a ofertelor: 04.10.2016 15:00
Data si ora deschiderii ofertelor: Data limita de valabilitate a ofertei: 90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1)

MOD DE FINANTARE

VI.1.1
Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
)
VI.1.2
Tip de finantare: Fonduri bugetare
)

