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Servicii de proiectare si Execuţie de lucrări pentru
obiectivul „Reabilitare si modernizare Liceul Tehnologic
„N. Balauta”, comuna Scheia, jud. Iasi”
Anunt de participare simplificat

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire si adrese
Comuna Scheia (Consiliul local Scheia)
Cod de identificare fiscala: 4540330; Adresa: Strada: Principala, nr. 40; Localitatea: Scheia; Cod NUTS: RO213 Iasi; Cod postal: ; Tara:
Romania; Persoana de contact: DANUT ABABEI; Telefon: +40 232229020; Fax: +40 232229020; E-mail: primaria.scheia@yahoo.com;
Adresa internet: (URL) www.scheia.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro;

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

I.4) Tipul autoritii contractante
Alt tip

I.5) Activitate principala
Servicii generale ale administratiilor publice

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei
II.1.1) Titlu
Servicii de proiectare si Execuţie de lucrări pentru obiectivul „Reabilitare si modernizare Liceul Tehnologic „N. Balauta”, comuna
Scheia, jud. Iasi”
Numar referinta: 4540330/2019/1

II.1.2) Cod CPV principal
45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului
Lucrari / Proiectare si executare

II.1.4) Descrierea succinta
Servicii de proiectare si Execuţie de lucrări pentru obiectivul „Reabilitare si modernizare Liceul Tehnologic „N. Balauta”,
comuna Scheia, jud. Iasi”, in conformitate cu caietele de sarcini si proiectul tehnic.
Proiectul de investitie referitor la reabilitarea si modernizarea Liceului N. Balauta se incadreaza in strategia locala a comunei
Scheia, tinandu-se cont de necesitatea existentei unei structuri de invatamant care sa asigure educatia copiilor la un nivel de calitate
ridicat.
Valoarea estimata este de 3.573.605,88 lei fara TVA si este compusa dupa cum urmeaza:
1. Servicii de proiectare - Faza proiect tehnic, Detalii de executie si Elaborarea documentatiilor necesare obtinerii acordurilor,
avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitie - 40.000,00 lei fara TVA;
2. Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor - 20.000,00 lei;
3. Executie de lucrari – 3.513.605,88 lei fara TVA, defalcat dupa cum urmeaza:
Cap. 1 (1.2. + 1.3.) - 0 lei;
Cap. 2 - 50.394,96 lei;
Cap. 4 - 4.1. – 3.068.321,00 lei;
- 4.2. - 12.000,00 lei;
- 4.3. - 370.389,92 lei;
Cap. 5.1 (5.1.1.) - 12.500,00 lei
Cap. 6 - 0 lei;
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Termenul limita pana la care operatorii economici pot solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia
de atribuire este de 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Termenul limita pana la care Autoritatea contractanta va
raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare este de 7 zile inainte de data limita de
depunere a ofertelor.

II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 3573605,88; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a
acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii)

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

Sectiunea II.2 Descriere
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:
Com. Șcheia, Jud. IasiCom. Șcheia, Jud. Iasi

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Servicii de proiectare si Execuţie de lucrări pentru obiectivul „Reabilitare si modernizare Liceul Tehnologic „N. Balauta”, comuna
Scheia, jud. Iasi”, in conformitate cu caietele de sarcini si proiectul tehnic.
Proiectul de investitie referitor la reabilitarea si modernizarea Liceului N. Balauta se incadreaza in strategia locala a comunei
Scheia, tinandu-se cont de necesitatea existentei unei structuri de invatamant care sa asigure educatia copiilor la un nivel de calitate
ridicat.
Valoarea estimata este de 3.573.605,88 lei fara TVA si este compusa dupa cum urmeaza:
1. Servicii de proiectare - Faza proiect tehnic, Detalii de executie si Elaborarea documentatiilor necesare obtinerii acordurilor,
avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitie - 40.000,00 lei fara TVA;
2. Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor - 20.000,00 lei;
3. Executie de lucrari – 3.513.605,88 lei fara TVA, defalcat dupa cum urmeaza:
Cap. 1 (1.2. + 1.3.) - 0 lei;
Cap. 2 - 50.394,96 lei;
Cap. 4 - 4.1. – 3.068.321,00 lei;
- 4.2. - 12.000,00 lei;
- 4.3. - 370.389,92 lei;
Cap. 5.1 (5.1.1.) - 12.500,00 lei
Cap. 6 - 0 lei;

II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Alte fonduri

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
Anunt publicat: [SCN1045489/11.06.2019]
Generat la: 26.06.2019 13:41

Pagina 2

Sistemul Electronic de Achizitii Publice
Lista si descriere succinta a conditiilor:
1. Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.59-60, 164, 165, 167 din
Legea nr.98/2016
Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul Autoritatii Contractante sunt urmatoarele:
Danut Ababei, primar; Virgil Bors - viceprimar; Violeta Mititelu - contabil; Catalin Prisacaru - secretar; Ionut Sebastian Sidor - avocat;
Sorina Ilascu - responsabil achizitii, Afloarei Valerica – responsabil viza CFP.
Consilieri locali: Ailenei Costel, Bîrlădeanu Vasile, Luca Viorel – Marian, Borș Virgil, Canțur Anisoara, Dulcianu Mihai, Dulceanu
Valerica, Grigoras Ioan, Frunză Petrică, Nastasiu Costel, Raveica Mihai, Apetrei Nicoleta, Tuiu Sonel Ciprian.
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerințelor anterior mentionate:
- se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terți și
subcontractanți) cu informațiile aferente situației lor.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea
autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
Aceste documente vor fi:
• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul
general consolidat (buget local si buget de stat) la momentul prezentării;
• cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al
respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum
rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
• după caz, documente prin care se 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 achizițiile publice;
• alte documente edificatoare, dupa caz.
2. Se va prezenta declaratia de neincadrare in prevederile art. 60 odata cu DUAE de catre toti participantii la procedura de atribuire
(ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator) -Formular A (Sectiunea Formulare).
1. Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să
reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul
că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:
- se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de
ONRC, sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență, urmează să fie prezentate, la solicitarea
autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN autorizat din certificatul constatator emis de ONRC (conform art.
15 din Legea 359/2004).
Prezentarea oricaror documente echivalente emise in tara de rezidenta. Documentele vor fi prezentate sub forma unei traduceri
autorizate.
Nota: In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular, pentru partea de contract pe care o realizeaza.

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

III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie:
1.) Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat
Lista principalelor lucrari realizate in ultimii 5 ani
Se va prezenta o lista a principalelor lucrari realizate in ultimii 5 ani, impliniti la data limita de depunere a ofertelor, stabilita prin
Anuntul de participare pentru depunerea ofertei (modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventualele decalari ale termenului
limita prevazut in anuntul de participare publicat initial), din care sa reiasa ca ofertantul a executat lucrari similare.
Ofertantul trebuie să fi executat lucrări similare in domeniul constructiilor civile constand in executia/extinderea/
reabilitarea/modernizarea de constructii civile, in valoare cumulata de minim 3.500.000 lei, fara T.V.A. la nivelul unuia sau a maxim
trei contracte.
În cazul asocierii condiția se va îndeplini în mod cumulativ.
Pentru conversia in RON, se va lua in considerare cursul mediu anual leu/alta valuta comunicat de BNR. - Se va completa si se va
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depune:
- se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de
experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității contractante.
Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar
de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor:
- contract de executie de lucrari copie/ proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor in copie/ recomandare beneficiar copie /
fisa de experienta similara / alte documente relevante.
Din aceste documente trebuie sa reiasa: beneficiarul, valoarea, cantitatea, perioada (inclusiv data incheierii contractului) si locul
executarii lucrarilor. În cazul în care contractele invocate ca experienta similara contin clauze de confidentialitate, care împiedica
prezentarea acestuia în integralitate, operatorul economic va prezenta paginile din contract si anexele acestuia care contin
referintele privind: partile contractante, obiectul contractului, durata contractului, pretul contractului si valorile precum si
semnaturile/stampila partilor. Operatorii economici nerezidenti vor prezenta copiile respective însotite de traducerea autorizata a
acestora în limba româna.
Pentru calculul pretului contractului exprimat în alta moneda decât Lei se va folosi cursul mediu comunicat de catre Banca Nationala
a României pentru anii în care au fost încheiate contractele respective.
2.) Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat
Prezentarea Listei cuprinzand servicii similare prestate in ultimii 3 ani de la data limita stabilita prin Anuntul de participare pentru
depunerea ofertei (modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventualele decalari ale termenului limita prevazut in anuntul de
participare publicat initial), din care sa reiasa ca ofertantul a prestat servicii de proiectare in domeniul constructiilor civile constand
in executia/extinderea/reabilitarea/ modernizarea de constructii civile, in valoare cumulata de cel putin 40.000 lei, fara T.V.A., la
nivelul unuia sau a maxim trei contracte.
Pentru conversia in RON, se va lua in considerare cursul mediu anual leu/alta valuta comunicat de BNR. - Se va completa si se va
depune:
- se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de
experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității contractante.
Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar
de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor:
- contract de prestari servicii copie/ proces verbal de receptie/predare-primire in copie/ recomandare beneficiar copie / fisa de
experienta similara / alte documente relevante.
Din aceste documente trebuie sa reiasa: beneficiarul, cantitatea, perioada (inclusiv data incheierii contractului) si locul prestarii
serviciilor. În cazul în care contractele invocate ca experienta similara contin clauze de confidentialitate, care împiedica prezentarea
acestuia în integralitate, operatorul economic va prezenta paginile din contract si anexele acestuia care contin referintele privind:
partile contractante, obiectul contractului, durata contractului, pretul contractului si valorile precum si semnaturile/stampila partilor.
Operatorii economici nerezidenti vor prezenta copiile respective însotite de traducerea autorizata a acestora în limba româna.
Pentru conversia in RON, se va lua in considerare cursul mediu anual leu/alta valuta comunicat de BNR.
3.) Pentru contractele de achizitie de lucrari: tehnicieni sau organisme tehnice pentru executarea lucrarilor
Capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art.182 din Legea nr.98/2016.
- Modalitate de îndeplinire: în DUAE completat de ofertant se vor include și informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță
parte, precum și celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE.
Terțul/terții susținători vor completa DUAE cu informații privind nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în
trecut, corespunzător susținerii acordate.
Odata cu depunerea DUAE se va prezenta si sustinerea tertului (Formular 4) (impreuna cu documente anexe la angajament,
transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea
acestuia/acestora). Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajament/angajamente vor fi prezentate la solicitarea
AC doar de ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă, prezentând documente justificative, după caz, 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, conform prevederilor art.184 din Legea nr.98/2016, 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.
4.) Proportia de subcontractare
Informații privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenția să o subcontracteze
Ofertantul are obligaţia de a preciza partea/părţile din contract pe care urmează să le subcontracteze şi datele de recunoaştere ale
subcontractanţilor propuşi
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Informatii privind asociatii - Modalitate de îndeplinire: în DUAE completat de ofertant se vor include şi informaţiile solicitate cu
privire la subcontractanți.
În cazul în care ofertantul utilizează capacitățile subcontractantului/subcontractanților pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va
prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanți, completat și semnat în mod corespunzător
de către fiecare dintre aceștia.
Odata cu depunerea DUAE se va prezenta si acordul de subcontractare (Formular 5). Documentele justificative care probeaza cele
asumate in acord/acorduri vor fi prezentate la solicitarea AC doar de ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit
la finalizarea evaluarii ofertelor.
Se completeaza DUAE conform prevederilor art. 193, alin (1) din Legea nr. 98/2016 Asociatii nu trebuie sa se afle în situatiile
prevazute de art 164 din Legea 98/2016, art. 165 din Legea nr. 98/2016 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 din, sub sanctiunea
excluderii din procedura de atribuire.
Odata cu depunerea DUAE se va prezenta si acordul de asociere (Formular 3). Documentele justificative care probeaza cele asumate
in acord/acorduri vor fi prezentate la solicitarea AC doar de ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la
finalizarea evaluarii ofertelor.

Sectiunea IV: Procedura
IV.1) Descriere
IV.1.1) Tipul procedurii
Procedura simplificata

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

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

IV.2) Informatii administrative
IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data si ora locala: 26.06.2019 15:00

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

IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta
Oferta trebuie sa fie valabila pana la: 26.09.2019
Durata in luni: 3

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.06.2019; Ora locala: 15:00
Locul:
In SEAP

Sectiunea VI: Informatii complementare
VI.1) Informatii privind periodicitatea
Aceasta achizitie este periodica: Nu
Perioadele estimate de publicare a anunturilor viitoare: -

VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice
Se va utiliza sistemul de comenzi electronice: Nu
Se va accepta facturarea electronica: Nu
Se vor utiliza platile electronice: Nu
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VI.3) Informatii suplimentare
Interacțiunea cu ofertanții, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfășura după următoarele reguli:
Pentru vizualizarea documentației de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aibă un program necesar vizualizarii
fișierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatura electronică).
Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa în
mod exclusiv în SEAP la Secțiunea ”Întrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la
acestea vor fi publicate în SEAP la Sectiunea ”Documentatie, clarificari si decizii” din cadrul anuntului de participar simplificat.
Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentația de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.elicitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 si vor transmite solicitarile avand in vedere
termenele de raspuns ale autoritatii contractante prevazute la art. 160-161 din Legea nr. 98/2016, modificata prin OUG nr.
107/20.12.2017. Termenul limita pana la care operatorii economici pot solicita claridicari sau informatii suplimentare in legatura cu DA
este de 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Termenul limita pana la care AC va raspunde solicitarilor de
clarificare/informatiilor suplimentare este de 7 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Pentru comunicarile ulterioare depunerii
ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare în legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile în
SEAP (Secțiunea “Întrebari”).
Modul in care operatorii economici interesati pot accesa DUAE in vederea completarii se va face prin accesarea urmatorului link:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
Comisia de evaluare va analiza DUAE în corelație cu cerințele stabilite prin fișa de date a achiziției.
Comisia de evaluare va analiza și verifica fiecare ofertă din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de
vedere al aspectelor financiare pe care le implică.
În urma finalizării fiecăreia dintre fazele de verificare prevăzute mai sus autoritatea contractantă va comunica fiecărui ofertant ce a fost
respins motivele care au stat la baza acestei decizii, iar celorlalți faptul că se trece la faza următoare de verificare, cu respectarea
prevederilor Capitolului IV, Secțiunea a 13 – a din Legea nr. 98/2016.
În urma finalizării fiecăreia dintre fazele de verificare prevăzute mai sus, autoritatea contractantă va introduce în SEAP rezultatul
admis/respins, și va deschide în SEAP sesiunea pentru prezentarea documentelor suport aferente DUAE depuse de ofertantul de pe
primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, acordând un termen de răspuns.
Operatorii economici vor transmite răspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin
intermediul SEAP (Sectiunea “Întrebari”), în format electronic, semnate cu semnatura electronica, conform Legii 455/2001.
Operatorii economici vor respecta modelul de contract de lucrări – Formularul nr. 10.
Notă:
1. Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc in urma aplicarii criteriilor de atribuire:
In cazul ofertelor clasate pe primul loc cu pret egal, autoritatea contractanta solicita
(prin intermediul SEAP la Sectiunea „Intrebari”) ofertantilor o noua propunere financiara, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui
propunere financiara are pretul cel ma scazut, in conformitate cu dispozitiile art. 138 din H.G. nr. 395/2016.
2. Durata de executie a contractului de lucrari poate suferi modificari in functie de fondurile alocate de Finantator anual, in sensul ca pe
perioada in care Autoritatea contractanta nu va dispune de resurse financiare, contractul de ex

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: -

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
-

VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.06.2019

Anunt publicat: [SCN1045489/11.06.2019]
Generat la: 26.06.2019 13:41
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