Nr. 24493 din 28.10.2020

Se aprobă,
Manager
Dr.Carp Gheorghe
FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI

- Masca de protectie FFP2 - 10.000 buc
SECȚIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ȘI PUNCT(E) DE CONTACT
Denumire oficială:

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Oradea

Adresă:

Str.Republicii, nr.37

Localitate:

Oradea

Punct(e) de contact: Ec.Iurcov Bogdan

Cod poștal: 410159

Țară: România

Telefon: +40 0259434406
0259437750 int 105

E-mail: spitalul.judetean@rdsor.ro

Fax: +40 0259417169

scjo.achizitii@yahoo.com
Adresa/ele de internet (dacă este cazul):
Adresa sediului principal al autorității contractante (URL):
Adresa profilului cumpărătorului (URL): http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub
Alte informații pot fi obținute la:
☒ Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior
☐ Altele: completați anexa A.I
Caietul de sarcini si/sau documentele suplimentare pot fi obținute la:
☒ Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior
☐ Altele: completați anexa A.II
Documentația de atribuire, este disponibila in SICAP, utilizând interfața electronica: www.e-licitatie.ro
Ofertele trebuie transmise la:
☒ Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

☐ Altele: completați anexa A.III
Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE
PRINCIPALE)
☐ Minister sau orice altă autoritate națională sau

☐ Servicii generale ale administrațiilor publice

federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau

☐ Apărare

locale ale acestora

☐ Ordine și siguranță publică

☐ Agenție/birou național sau federal

☐ Afaceri economice și financiare

☐ Autoritate regională sau locală

☒ Sănătate

☐ Agenție/birou regional sau local

☐ Construcții și amenajări teritoriale

☒ Organism de drept public

☐ Protecție socială

☐ Instituție/agenție europeană sau organizație

☐ Recreere, cultură și religie

europeană

☐ Educație

☐ Altele (precizați): [introduceți]

☐ Altele (precizați): [introduceți]

Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante
da ☐ nu ☒

SECȚIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea dată contractului proiectului de autoritatea contractantă
- Masca de protectie FFP2 - 10.000 buc
II.1.2) Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de
prestare a serviciilor
a) Lucrări

☐

b) Furnizare

☒

c) Servicii

Executarea

Cumpărare

☒

Categoria serviciilor:

Executarea, prin orice

Închiriere

mijloace, a unei lucrări,

Închiriere cu opțiune de

conform cerințelor specificate

cumpărare

de autoritatea contractantă

Leasing

Proiectare și executare

O combinație între acestea

☐

Locul principal de executare:

Locul principal de livrare:

Locul principal de prestare:

- strada Louis Pasteur nr.50,
magazia centrala a Spitalului
Clinic Judetean de Urgenta
Oradea
Cod NUTS:

Cod NUTS:

Cod NUTS:

RO111

II.1.3) Procedura implică
☒ Un contract de achiziții publice
☐ Încheierea unui acord - cadru
☐ Sistem de achiziție dinamic
II.1.4) Informații privind acordul-cadru (dacă este cazul)
Posibilitatea de a relua competiția cu semnatarii acordului cadru:

da ☐ nu ☒

Reluarea competiției se va face în SEAP:

da ☐ nu ☒

☐ Acord – cadru cu mai mulți operatori

☐ Acord – cadru cu un singur operator economic

economici
Numărul
sau, dacă este cazul,
numărul maxim preconizat de participanți la
acordul – cadru
Durata acordului-cadru: Durata în ani: - sau în luni -:
Estimarea valorii totale a achizițiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru (dacă este cazul,
în cifre):
Valoarea estimată, fără TVA (numai

-

în cifre):

Moneda: lei
și

sau intervalul între:

Frecvența și valoarea contractelor care urmează să fie atribuite (dacă se cunosc): II.1.5) Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor

- Masca de protectie FFP2 - 10.000 buc
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizițiile)
Vocabular principal
Obiect principal

18143000-3 Echipamente de protectie (Rev.2)

Obiecte suplimentare
II.1.7) Contractul intră sub incidența acordului privind contractele de achiziții publice (GPA)
da ☐ nu ☒
II.1.8) Împărțire în loturi

da ☐ nu ☒

Dacă da, trebuie depuse oferte pentru (seletați o singură căsuță):
un singur lot

☐

unul sau mai multe loturi ☒

☐

toate loturile

da ☐ nu ☒

II.1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative)

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU
II.2.1) Cantitatea totală sau domeniul global (inclusiv, după caz, toate loturile și toate opțiunile)
- Masca de protectie FFP2- 10.000 buc
După caz, valoarea estimată, fără TVA

33.600 lei fara TVA

Moneda: lei

(numai in cifre):
sau intervalul intre

-

și

-

II.2.2) Opțiuni (după caz)

da ☐ nu ☒

Dacă da, valoarea se va completa în mod obligatoriu numai ca interval valoric
Dacă da, descrierea acestor opțiuni: [introduceți]
Dacă se cunoaște, calendarul prevăzut de aplicare a respectivelor opțiuni:
în luni: [introduceți] sau în zile: [introduceți] (de la data atribuirii contractului)
Numărul de prelungiri posibile (după caz): [introduceți] sau interval: între [introduceți] și
[introduceți]
Dacă se cunoaște, în cazul contractelor de produse sau de servicii care pot fi prelungite, calendarul
prevăzut al contractelor ulterioare: în luni: [introduceți] sau în zile: [introduceți] (de la data
atribuirii contractului)

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
Durata în luni: [introduceți] sau în zile: [introduceți] –contractul va fi valabil 30 de zile de la
semnarea acestuia
(de la data atribuirii contractului/emiterii ordinelor de începere a serviciilor sau lucrărilor)
II.4) AJUSTAREA PREȚULUI CONTRACTULUI
II.4.1. Ajustarea prețului contractului

da ☐ nu ☒

Dacă DA, se va preciza modul de ajustare a prețului contractului (în ce condiții, când, cum, formula
de ajustare aplicabilă)
SECȚIUNEA III: INFORMAȚII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ȘI TEHNICE
III.1) CONDIȚII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice și garanții solicitate
III.1.1.a) Garanție de participare

da ☐ nu ☒

III.1.1.b) Garanția de bună execuție

da ☐ nu ☒

III.1.2) Principalele modalități de finanțare și plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante:
Se specifică sursele de finanțare ale contractului care urmează să fie atribuit (buget de stat, buget local
sau alte surse)
- Buget Spital Clinic Judetean de Urgenta Oradea
III.1.3) Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie
contractul:
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din
Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile
de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusă altor condiții speciale (după caz) da ☐ nu ☒
Dacă da, descrierea acestor condiții:
[introduceți aceste condiții]
III.1.5. Legislația aplicabilă
Legea 98/2016
- HG 395/2016 privind normele metodologice
- Legea 101/2016 privind remediile si caile de atac în 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 CNSC
- prevederile HG 54/2009
- prevederile HG 798/2003
- http://anap.gov.ro/web/

Informațiile privind legislația aplicabilă poate fi extinsă cu legislația incidentă obiectului contractului.
III.2) CONDIȚII DE PARTICIPARE
III.2.1) Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în
registrul comerțului sau al profesiei
III.2.1.a) Situația personală a Ofertantului:
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:

-

fisa tehnica ;

-

declaratia de conformitate CE;

-

orice alte documente relevante pentru acest produs.

-

propunere financiara

-

propunere tehnica

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activității profesionale
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate:
Informații și/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate
-

fisa tehnica ;

-

declaratia de conformitate CE;

-

orice alte documente relevante pentru acest produs.

-

propunere financiara

-

propunere tehnica

III.2.2) Capacitatea economică și financiară
Informații și/sau nivel(uri) minim(e) necesare

Modalitatea de îndeplinire

pentru evaluarea respectării cerințelor menționate
III.2.3.a) Capacitatea tehnică și/sau profesională
Informații și/sau nivel(uri) minim(e) necesare

Modalitatea de îndeplinire

pentru evaluarea respectării cerințelor menționate

-

fisa tehnica ;

-

declaratia de conformitate CE;

-

orice alte documente relevante pentru acest produs.

-

propunere financiara

-

propunere tehnica

III.2.3.b.) Standarde de asigurare a calitatii si de protectia mediului
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare

Modalitatea de indeplinire

pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-

-

III.2.4) Contracte rezervate (după caz)

da ☐ nu ☒

☐ Contractul este rezervat unor ateliere protejate
☐ Contractul va fi executat numai în cadrul unor programe de ocuparea forței de muncă protejate
III.3) CONDIȚII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII
III.3.1) Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii

da ☐ nu ☒

Dacă da precizați actele cu putere de lege și actele administrative aplicabile:

III.3.2) Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale
membrilor personalului responsabil pentru prestare serviciilor respective

da ☐ nu ☒

SECȚIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfășurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfășurare a procedurii de atribuire

☐ On line ☒ Offline

IV.1.1.b) Tipul procedurii
☐ Licitație deschisă
☐ Licitație restrânsă
☒ Negociere

Au fost deja selectați Ofertanți da nu
Dacă da, indicați numele și adresa agenților economici selectați deja în
Secțiunea VI.3) Informații suplimentare

☐ Dialog competitiv
IV.1.2) Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
Număr de operatori economici preconizat […]
sau Număr minim preconizat […] și, după caz, număr maxim [….]
Criterii de preselecție IV.1.3) Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
(negociere, dialog competitiv)

Aplicarea unei licitații care să se deruleze în etape succesive pentru a reduce progresiv

da ☐ nu ☒

numărul soluțiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1) Criterii de atribuire
☒ Prețul cel mai scăzut
☐ Cel mai bun raport calitate-preț
☐ Costul cel mai scăzut
☐ Cel mai bun raport calitate-cost
Criteriile menționate în continuare (criteriile de atribuire trebuie indicate împreună cu ponderea sau în
ordine descrescătoare a priorității, în cazul în care nu se poate realiza ponderarea din motiv
demonstrabile. Criteriile enunțate în caietul de sarcini, în invitația de a prezenta o ofertă sau de a
participa la negociere sau în documentul descriptiv
Denumire criteriu

Pondere

1. Prețul ofertei

□□□□

Dacă doriți ca prețul să intre în licitație electronică, bifați în mod

Nu ☐ Da ☐

explicit acest criteriu
Descriere criteriu:
Algoritmul de calcul:
2. Evaluarea tehnică

□□□□

Dacă doriți ca acest criteriu să intre în licitație electronică, bifați

Nu ☐ Da ☐

in mod explicit acest criteriu
Descriere criteriu:
Algoritmul de calcul:
Punctaj maxim componenta tehnică
IV.2.2) Se va organiza o licitație electronică

□□□□
da ☐ nu ☒

Dacă da, informații suplimentare despre licitația electronică (după caz)
IV.3) INFORMAȚII ADMINISTRATIVE
IV.3.1) Număr de referință atribuit dosarului de către autoritatea contractantă (după caz)

IV.3.2) Anunțuri publicate (anunț publicat) anterior privind același contract da ☐ nu ☐

Dacă da,
Anunț de intenție □

Anunț despre profilul cumpărătorului □

Numărul anunțului în JOUE: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa)
Alte publicări anterioare (după caz) □
Numărul anunțului în JOUE: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa)
Numărul anunțului în JOUE: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa)
Selectați Anunț de intenție / Stergeți
IV.3.6) Limba sau limbile în care poate fi redactată Oferta/candidatura/proiectul sau cererea de
participare
E
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☐ ☐ ☐
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☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐

SV

☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

☐

Altele:
Moneda în care se transmite oferta financiară: RON

□□□□

IV.3.7) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta (în cazul
unei licitații deschise, cereri de ofertă)
durata în luni: □□□ sau în zile: 60 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.4. PREZENTAREA OFERTEI
IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice
Se va completa formularul de propunere tehnica
- Propunerea tehnica – Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii produselor care
urmeaza sa fie furnizate cu cerintele prevazute in fisa de date. In acest scop propunerea tehnica
va contine echivalenta cu cerintele autoritatii contractante. Specificatia tehnica va fi prezentata
in limba romana .
Din perspectiva produselor ce urmeaza sa fie livrate, ofertantii pot demostra prin orice mijloc
adecvat (certificate de calitate, certificate de conformitate, rapoarte de incercari emise de
organism abilitate sau orice alte documente solicitate de autoritatea contractanta) ca produsele
satisfac cerintele/specificatiile tehnice cuprinse in caietul de sarcini.
Fiecare produs sa contina următoarele marcaje: lot, termen de valabilitate, marcaj CE.
Produsele trebuie sa fie omologate si sa îndeplinească standardele europene in vigoare, sa fie
marcat in mod lizibil cu următoarele elemente:
-

marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla);

-

produsele sa fie prezentate in ambalajul original al producătorului;

IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare
- Evaluarea ofertelor se va realiza prin compararea propunerilor financiare determinate prin
inmultirea pretului unitar fara tva/cantitatea maxima a contractului.
Pretul unitar din oferta se accepta doar cu 2 zecimale, in caz contrar oferta va fi declarata
inacceptabila.
Oferta financiara se va depune pentru cantitatea maxima a contractului de produse solicitata.
(Formular 1). Se va prezenta un centralizator de pret care sa cuprinda atat pretul unitar in lei
fara TVA, cat si valoarea totala pentru cantitatea maxima a produselor solicitate, respectiv
ofertate. (formular 2)
Propunerea financiara trebuie sa se încadreze în fondurile care pot fi disponibilizate pentru
îndeplinirea contractului de achizitie publica, precum si sa nu se afle în situatia prevazuta la art.
210 din Legea 98/2016.
- propunerea financiară va include toate costurile
- preturile sunt fixe si nu fac obiectul actualizarii intr-un interval de 12 luni.
- termen de plată: 60 de zile de la data receptiei in mgazie a produselor.
Livrarea si receptia produselor se vor face pe strada Louis Pasteur nr.50, magazia centrala a
SCJUO
Termenul de livrare este pana la data de 04.11.2020. Daca echipamentele de protectie nu pot fi
livrate pana la data limita, atunci operatorul economic este obligat sa instiinteze autoritatea
contractanta cand va putea fi livrata marfa, in caz contrar unitatea noastra avand dreptul de a
rezilia contractul partial sau in totalitate ( pe viitor rezervandu-ne dreptul de a va exclude din
orice procedura de achizitie organizata de institutia noastra).
IV.4.3. Modul de prezentare a Ofertei
Documentele de calificare, propunerea tehnica si propunerea financiara se intocmesc intr-un exemplar
si se trimit pe adresa de e-mail scjo.achizitii@yahoo.com

SECTIUNEA VI: INFORMAȚII SUPLIMENTARE
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (după caz)
Dacă da, precizați perioadele estimate pentru publicarea anunțurilor viitoare:
_____________________________

da ☐ nu ☒

VI.2) Contractul/Concursul se înscrie într-un proiect/program finanțat din fonduri
comunitare/program operațional/program național de dezvoltare rurală

da ☐ nu ☒

Dacă da, faceți trimitere (trimiteri) la proiect(e) ți/sau program(e):
Tipul de finanțare: ☐ Co-finanțare ☒ Fonduri bugetare ☐ Alte fonduri
VI.3) ALTE INFORMAȚII (după caz)
- Ofertantul îsi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor
documentelor prezentate în original si/sau copie în vederea participarii la negociere. Analizarea
documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia
nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu
înlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.
- oferta trebuie însoţită de o împuternicire scrisă dacă semnatarul ofertei autorizează o persoană să
angajeze ofertantul în procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică şi trebuie să
poarte atât semnătura celui care împuterniceşte cât şi semnătura celui împuternicit; în cazul
asocierii persoana autorizată să semneze oferta, trebuie să prezinte o împuternicire scrisă semnată
de toţi reprezentanţii cu drept de semnatură ai membrilor asocierii.; persoana împuternicită se va
legitima cu actul de identitate; completare formular I din formulare şi modele de documente;
- ofertanţii ale căror oferte sunt declarate admisibile vor avea posibilitatea înaintării unei noi
propuneri financiare în sens descrescător faţă de propunerea financiară anterioară în urma
negocierii;
VI.4) CĂI DE ATAC
VI.4.1) Organismul competent pentru căile de atac
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC)
Adresa: strada Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București

Cod poștal: 030084

Țara: România

E-mail: office@cnsc.ro

Telefon: +40 213104641

Fax: +40 213104642

Adresă Internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere (după caz)
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC)
Adresă: strada Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București

Cod poștal: 030084

E-mail: office@cnsc.ro

Telefon: +40 213104641

Țara: România

Adresă Internet (URL)

Fax: +40 213104642

www.cnsc.ro
VI.4.2) Utilizarea căilor de atac (completați rubrica VI.4.2 SAU, după caz, rubrica VI.4.3)
Precizări privind termenul (termenele) de exercitare a căilor de atac:
- termen de formulare a contestaţiei şi de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute din Legea nr.
101/2016;
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac
Denumire oficială: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Oradea
Adresă: str. Republicii, nr. 37
Localitate: Oradea

Cod poștal: 410159

E-mail: spitalul.judetean@rdsor.ro

Telefon: +40 0259434406

Adresă Internet (URL):

Fax: +40 0259417169

Țara:

ANEXA A
ADRESE SUPLIMENTARE ŞI PUNCTE DE CONTACT
I) ADRESE ŞI PUNCTE DE CONTACT DE LA CARE SE POT OBŢINE INFORMAŢII
SUPLIMENTARE
Denumire oficială: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Oradea
Adresă: str. Republicii, nr.37
Localitate: Oradea

Cod poştal: 410159

Punct(e) de contact:

Ţară: România
Telefon: 0259-434406

În atenţia: Ec.Iurcov Bogdan
E-mail: spitalul.judetean@rdsor.ro

Fax: 0259-417169

Adresă Internet (URL):

II) ADRESE SI PUNCTE DE CONTACT DE LA CARE SE POT OBTINE CAIETUL DE
SARCINI SI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PRIVIND UN
DIALOG COMPETITIV SAU UN SISTEM DE ACHIZITIE DINAMIC)
Denumire oficială: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Oradea
Adresă: str. Republicii, nr.37
Localitate: Oradea

Cod poştal: 410159

Punct(e) de contact:

Ţară: România
Telefon: 0259-434406

În atenţia: Ec.Iurcov Bogdan
E-mail: spitalul.judetean@rdsor.ro

Fax: 0259-417169

Adresă Internet (URL):

III) ADRESE SI PUNCTE DE CONTACT
OFERTELE/CERERILE DE PARTICIPARE

LA

CARE

TREBUIE

EXPEDIATE

Denumire oficială: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Oradea
Adresă: str. Republicii, nr.37
Localitate: Oradea

Cod poştal: 410159

Punct(e) de contact:

Ţară: România
Telefon: 0259-434406 ; 0259 - 437750

În atenţia: Ec.Iurcov Bogdan
E-mail: spitalul.judetean@rdsor.ro ; scjo.achizitii@yahoo.com
Adresă Internet (URL):

Fax: 0259-0259-417169

ANEXA B
INFORMAȚII PRIVIND LOTURILE
Masca de protectie FFP2 - 10.000 buc

1) DESCRIERE SUCCINTĂ: conform fisei de date
2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE)

Obiect principal

Vocabular principal

Vocabular suplimentar (după caz)

18143000-3 Echipamente de

□□□□-□ □□□□-□

protectie (Rev.2)
□□□□-□ □□□□-□

Obiect(e)
suplimentar(e)

3) CANTITATE SAU DOMENIU
Masca de protectie FFP2- 10.000 buc

Valoarea estimată, fără TVA (numai în

33.600 lei fara TVA

Moneda: lei

cifre):
sau intervalul între

[…]

si

[…]

4) INDICAȚII PRIVIND O ALTĂ DURATĂ A CONTRACTULUI SAU O ALTĂ DATĂ DE
ÎNCEPERE/DE FINALIZARE (după caz)
Durata în luni: contractul va fi valabil 30 de zile de la semnarea acestuia
Justificarea duratei în cazul Sistemului de Achiziție Dinamic care depășește pragul de 4 ani: 5) INFORMAȚII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE
(inclusiv cele referitoare la garanția de participare)
Valoarea garanției de participare (numai în

nu e cazul

Moneda: -

cifre)

Director financiar contabil,
Ec. Maghiar Marcel

Întocmit,
Demian Ascanio

Serviciu achiziţii publice, contractare,
aprovizionare si transport
Ec.Iurcov Bogdan

