
Echipamente hardware și software în cadrul proiectului
“Combaterea Criminalităţii şi a Corupţiei”, finanţat prin

Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021
Anunt de participare

 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
DIRECTIA NATIONALA ANTICORUPTIE 
Cod de identificare fiscala: 14838148; Adresa: Strada: Ştirbei Vodă, nr. 79-81; Localitatea: Bucuresti; Cod NUTS: RO321 Bucuresti; Cod
postal:  010106;  Tara:  Romania;  Persoana de  contact:  Viorel  Alexandru;  Telefon:  +04 0372698088;  Fax:  +04 0372698040;  E-mail:
mdociu@pna.ro; Adresa internet: (URL) www.pna.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: (URL) https://e-
licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100101670
Informatii suplimentare pot fi obtinute de la: 
adresa mentionata mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse: 
adresa mentionata mai sus

 
I.4) Tipul autoritii contractante
Minister sau  orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

 
I.5) Activitate principala
Ordine si siguranta publica

 

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu
Echipamente hardware și software în cadrul proiectului  “Combaterea Criminalităţii  şi  a Corupţiei”,  finanţat prin Mecanismul
Financiar Norvegian 2014-2021
Numar referinta: 14838148_2020_PAAPD1133748

 
II.1.2) Cod CPV principal
48900000-7 Diverse pachete software si sisteme informatice (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Furnizare / Cumparare

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Furnizarea unei platforme de colaborare bazată pe web și managementul documentelor.
Pentru atingerea acestui obiectiv vor fi achiziționate echipamente hardware, licențe software, servicii de instalare a acestora și
servicii de instruire a platformei
Echipamente de Securitate de tip firewall, management firewall și soluție protecție zero-day

 
II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 1447100; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a
acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii) 
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II.1.6) Informatii privind loturile
Contractul este împartit în loturi: Da
Pot fi depuse oferte pentru: Un Singur Lot

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.1) Titlu 
1 Platformă de colaborare bazată pe web și managementul documentelor

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 48900000-7 Diverse pachete software si sisteme informatice (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: 

30236110-6 Memorie cu acces aleatoriu (RAM) (Rev.2)
48821000-9 Servere de retea (Rev.2)
72260000-5 Servicii de software (Rev.2)
80530000-8 Servicii de formare profesionala (Rev.2)

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare: 
Bucuresti, sect. 1, str. Stirbei Voda, nr. 79-81Bucuresti, sect. 1, str. Stirbei Voda, nr. 79-81

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Componenta pachet  sistem informatic:
- Portal local SharePoint Server sau echivalent care contine 2xLicențe SharePoint Server sau echivalent, 480xLicențe CAL - SharePoint
Standard Server sau echivalent, 10x Licențe CAL - SharePoint Enterprise Server sau echivalent
- Soluție SGBD – Microsoft SQL Standard sau echivalent care contine 2xLicențe SQL Server Standard sau echivalent, 1xLicența acces
pentru număr nelimitat de utilizatori interni
- Windows Server Standard 2019 sau echivalent care contine 12xLicențe Windows Server Standard sau echivalent, 490xLicențe CAL –
Windows Server sau echivalent
- Servicii instalare și configurare, instruire, suport asistat producător
- Memorie server blade

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara
Pondere: 80%
Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru
celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

 
Denumire factor evaluare: Componenta tehnică
Capacitate Memorie server blade
Descriere: Capacitate Memorie server blade
Pondere: 20%
Algoritm de calcul: Punctajul – Pt - se acordă după cum urmează:
a) Pentru oferta care va prezenta o cantitate de memorie server blade egală cu 384 GB, conform cu cerințele minime din Caietul de
sarcini, se vor acorda 0 puncte.
b) Pentru oferta care va prezenta o cantitate de memorie server blade egală cu 448 GB se vor acorda 10 puncte.
c) Pentru oferta care va prezenta o cantitate de memorie server blade egală cu 512 GB se vor acorda 20 puncte.
Pt(n) = În funcție de oferta transmisă se vor acorda 0 puncte, 10 puncte sau 20 puncte.
Punctajul total al unei oferte se calculează după formula:
PT = Pf (maxim 80 puncte) + Pt (maxim 20 puncte)
Punctaj maxim factori de evaluare = 100 puncte.
Oferta câștigătoare va fi oferta cu cel mai mare punctaj în urma aplicării factorilor de evaluare, conform modalității descrise mai sus.
Clasamentul ofertelor se stabilește prin ordonarea descrescătoare a punctajelor obținute, oferta câștigătoare fiind cea clasată pe
primul loc, respectiv cu cel mai mare punctaj.
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În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere
punctajul obținut la factorul Prețul ofertei (fiind factorul de evaluare cu ponderea cea mai mare).
În situația în care egalitatea se menține, autoritatea contractantă va solicita noi propuneri financiare și oferta câștigătoare va fi
desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 654900; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

 
II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 6; Durata in zile: -
Contractul se reînnoieste: Nu

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

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

 
II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

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

 
II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Alte finantari
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Alte finantari

 
II.2.14) Informatii suplimentare
Capitolul 50.08 Fonduri externe nerambursabile
Capitolul 61.08 Ordine publică şi siguranță națională
- 15% - art. 58.31.01 Cofinanţare naţională
- 85% - art. 58.31.02 Finanțare externă nerambursabilă aferentă Mecanismului Financiar Norvegian

 
II.2.1) Titlu 
2 Echipamente de Securitate de tip firewall, management firewall și soluție protecție zero-day

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 48900000-7 Diverse pachete software si sisteme informatice (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: 

48821000-9 Servere de retea (Rev.2)
72260000-5 Servicii de software (Rev.2)

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare: 
Bucuresti, sect. 1, str. Stirbei Voda, nr. 79-81Bucuresti, sect. 1, str. Stirbei Voda, nr. 79-81
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II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Componenta  software - 1 firewall virtual Check Point sau echivalent, instalare și configurare
Componenta hardware:
- Echipamente firewall, subscriptie
- Echipament de management firewall, subscriptie
- Echipament protecție zero-day, subscriptie

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara
Pondere: 70%
Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru
celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

 
Denumire factor evaluare: Componenta tehnică
Descriere: Capacitate Memorie server blade
Pondere: 30%
Algoritm de calcul: Punctajul – Pt - se acordă după cum urmează:
a) Pentru oferta care va prezenta o cantitate de memorie server blade egală cu 384 GB, conform cu cerințele minime din Caietul de
sarcini, se vor acorda 0 puncte.
b) Pentru oferta care va prezenta o cantitate de memorie server blade egală cu 448 GB se vor acorda 10 puncte.
c) Pentru oferta care va prezenta o cantitate de memorie server blade egală cu 512 GB se vor acorda 20 puncte.
Pt(n) = În funcție de oferta transmisă se vor acorda 0 puncte, 10 puncte sau 20 puncte.
Punctajul total al unei oferte se calculează după formula:
PT = Pf (maxim 80 puncte) + Pt (maxim 20 puncte)
Punctaj maxim factori de evaluare = 100 puncte.
Oferta câștigătoare va fi oferta cu cel mai mare punctaj în urma aplicării factorilor de evaluare, conform modalității descrise mai sus.
Clasamentul ofertelor se stabilește prin ordonarea descrescătoare a punctajelor obținute, oferta câștigătoare fiind cea clasată pe
primul loc, respectiv cu cel mai mare punctaj.
În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere
punctajul obținut la factorul Prețul ofertei (fiind factorul de evaluare cu ponderea cea mai mare).
În situația în care egalitatea se menține, autoritatea contractantă va solicita noi propuneri financiare și oferta câștigătoare va fi
desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 792200; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

 
II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 6; Durata in zile: -
Contractul se reînnoieste: Nu

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

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

 
II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu
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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: Da
Identificarea proiectului: Alte finantari
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Alte finantari

 
II.2.14) Informatii suplimentare
Capitolul 50.08 Fonduri externe nerambursabile
Capitolul 61.08 Ordine publică şi siguranță națională
- 15% - art. 58.31.01 Cofinanţare naţională
- 85% - art. 58.31.02 Finanțare externă nerambursabilă aferentă Mecanismului Financiar Norvegian

 

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. Ofertanţii, terţii susţinători şi subcontractanţii nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art.164,165, 167 din Legea nr.
98/2016
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei: se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la
procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea
autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
Aceste documente pot fi:
1 .• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general
consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;
2. • cazierul judiciar al operatorului economic şi 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, aşa cum
rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
3. • după caz, documente prin care se demonstrează 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 achiziţiile publice;
4.« alte documente edificatoare, după caz.
5. • Operatorii economici (ofertantii unici/ofertantii asociati/tertii sustinatori/subcontractantii) vor prezenta o Declaratie cu privire la
conflictul de interese in conformitate cu prevederile art.  60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Se va completa
Formularul  nr.  3  din  Sectiunea  „Formulare”  din  Documentatia  de  Atribuire,  stampilat  si  semnat  de  catre  reprezentantul
legal/imputernicit al ofertantului.
Documentele trebuie sa fie valabile la momentul prezentarii.
Persoanele cu funcţie de decizie din cadrul autorităţii contractante implicate în procedura de achiziţie publică sunt: Scarlat Madalina
- procuror şef adjunct, Bologa Crin-Nicu - procuror sef, Brincus Constantin Ioan - Manager economic, Tonigaru Alina Georgeta -
consilier juridic, Alexandru Viorel Radu - sef serviciu investitii,  achizitii  si administrativ, Vârlan Costin -  Procuror șef Serviciul
Cooperare Internationala si Programe, Sterea Corneliu -sef birou IT
Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.
Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in
care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora
odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse
in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru
a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care
sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si
faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de
ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea
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autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Documentele trebuie sa fie valabile la momentul prezentarii.
Pentru persoane juridice/fizice straine documentele care dovedesc o forma de înregistrare / atestare vor fi prezentate în traducere in
limba romana.

 
III.1.2) Situatia economica si financiara
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: 
1.) Loturile: 1
Cifra de afaceri anuala generala
Operatorul economic trebuie să demonstreze că, în ultimii 3 ani  (2017, 2018, 2019), a realizat o cifră de afaceri globală de minim
1.200.000 lei fără TVA pentru Lotul 1 - Se va completa DUAE;
2.) Loturile: 2
Cifra de afaceri anuala generala
Operatorul economic trebuie să demonstreze că, în ultimii 3 ani  (2017, 2018, 2019), a realizat o cifră de afaceri globală de minim
1.500.000 lei fără TVA pentru Lotul 2 - Se va completa DUAE;

 
III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: 
1.) Loturile: 1
Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat
Operatorul economic trebuie să aibă o experiență similară privind furnizarea în ultimii 3 ani, împliniți la data termenului limită
pentru depunerea ofertei, de produse/servicii similare, respectiv livrarea și instalarea de sisteme informatice, echipamente hardware,
produse software, la nivelul a unul până la maxim 5 contracte, în valoare cumulată minimă de 600.000 Lei (fără TVA) – pentru Lotul 1
- Se va completa DUAE;
2.) Loturile: 2
Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat
Operatorul economic trebuie să aibă o experiență similară privind furnizarea în ultimii 3 ani, împliniți la data termenului limită
pentru depunerea ofertei, de produse/servicii similare, respectiv livrarea și instalarea de sisteme informatice, echipamente hardware,
produse software, la nivelul a unul până la maxim 5 contracte, în valoare cumulată minimă de 750.000 Lei (fără TVA) – pentru Lotul 2
- Se va completa DUAE;

 
III.1.5) Informatii privind contractele rezervate
Contractul este rezervat atelierelor protejate si operatorilor economici al caror scop este integrarea sociala si profesionala a
persoanelor cu handicap sau defavorizate: Nu
Contractul poate fi executat numai in cadrul unor programe de angajare protejata: Nu

 
III.2) Conditii referitoare la contract

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

 
III.2.2) Conditii de executare a contractului
-

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

 

Sectiunea IV: Procedura
 

IV.1) Descriere
 

IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
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IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii
-

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

 
IV.1.5) Informatii privind negocierea
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a atribui contractul pe baza ofertelor initiale fara a desfasura negocieri: Nu

 
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 achizitiile publice: Da

 
IV.2) Informatii administrative

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

 
IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data si ora locala: 22.09.2020 15:00

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

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

 
IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta
Oferta trebuie sa fie valabila pana la: 22.12.2020
Durata in luni: 3

 
IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.09.2020; 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
              Potențiali Ofertanți, rezidenți în țările Comunității Europene și țările Spațiului Economic European (EEA), pot consulta site-ul web
al Comisiei Europene - DG Creștere economică disponibile la următoarea adresă: http://ec.europa.eu/markt/ecertis/searchDocument.do
pentru a identifica și compara documentele echivalente (dacă sunt disponibile) solicitate de către Autoritatea Contractantă în FDA.
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Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor 10 zile. Autoritatea contractanta va
raspunde in mod clar si complet tuturor solicitari de clarificari / informatii suplimentare in a 5 - a zi inainte de data limita de depunere a
ofertelor. Solicitarile de clarificari referitoare la documentatia de atribuire se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea Intrebari din
cadrul  procedurii  de atribuire derulate prin mijloace electronice,  iar  raspunsurile  la  acestea vor fi  publicate in SEAP la  sectiunea
Documentatie, clarificari si decizii din cadrul anuntului de participare, autoritatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate
prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita. Operatorii economici au dreptul de a transmite oferta numai in format electronic si
numai pana la data-limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Aceste raspunsuri vor face parte din documentatia de atribuire si este
obligatoriu ca la elaborarea ofertei sa fie avute in vedere.

 
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: 
Conform prevederilor art.8 din legea 101/2016, cu modificările și completările ulterioare

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
DNA - Serviciul Investitii, achizitii si administrativ 
Adresa: Bucuresti, sect. 1, str. Stirbei Voda, nr. 79-81; Localitatea: Bucuresti; Cod postal: 010106; Tara: Romania; Telefon: +40
213127391; Fax: -E-mail: -Adresa internet: (URL) www.pna.ro; 

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.08.2020
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