Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Fisa de date
Tip anunt: Anunt de concurs de solutii
Tip Legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016

S-a organizat o consultare de piata: Nu

Sectiunea I Autoritatea contractanta
I.1) Denumire si adrese
MUNICIPIUL BOTOSANI
Cod de identificare fiscala: 3372882; Adresa: Strada: Piata Revolutiei, nr. 1; Localitate: Botosani; Cod Postal: 710236; Tara: Romania; Codul
NUTS: RO212 Botosani; Adresa de e-mail: achizitii@primariabt.ro; Nr de telefon: +40 231502200/309; Fax: +40 0231515142/+40
0231531595; Persoana de contact: DANIELA ANITEI; Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL)
www.primariabt.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro;

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

I.3) Comunicare
Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit la (Website): www.e-licitatie.ro
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 18
Informatii suplimentare pot fi obtinute de la:
adresa mentionata mai sus
Ofertele, candidaturile sau cererile de participare trebuie depuse la:
adresa mentionata mai sus

I.4) Tipul autoritatii contractante
Autoritatea regională sau locală

I.5) Activitate principala
Servicii generale ale administratiilor publice

Sectiunea II Obiectul contractului
II.1 Obiectul achizitiei
II.1.1 Titlu:
„Idei de îmbunătățire peisagistică a sensurilor giratorii organizat pentru locuitorii din proximitatea intervențiilor aprobate prin
Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Botoșani în context DLRC”
Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta: 01

II.1.2 Cod CPV Principal:
Servicii de proiectare arhitecturala (Rev.2)

II.1.3 Tip de contract:
Servicii
Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II

II.1.4 Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Scopul concursului este reprezentat de implicarea comunității locale și obținerea de soluții/idei pentru îmbunătățirea
peisagistică a unui număr de patru sensuri giratorii din Municipiul Botoșani, selectate ca obiective de investiții în cadrul O.S. 2,
Măsura 3 din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Botoșani în context DLRC. Soluția/ideea câștigătoare va fi
cuprinsă în tema de proiectare necesară elaborării Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, în conformitate cu
prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.
Amplasamentul asupra căruia poartă concursul de soluții:
Soluțiile/ideile de îmbunătățire peisagistică vor viza următoarele sensuri giratorii din Municipiul Botoșani:
Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 15.02.2021 10:45

Pagina 1

Sistemul Electronic de Achizitii Publice
• Sensul giratoriu de la intersecția străzilor Grivița, Tudor Vladimirescu și Donici;
• Sensul giratoriu de la intersecția străzilor Tudor Vladimirescu și Împărat Traian;
• Sensul giratoriu de la intersecția străzilor Împărat Traian și Octav Onicescu;
• Sensul giratoriu de la intersecția străzilor Grivița, Independenței și Dreptății.
Accesul participanților la concursul de soluții nu este limitat, fiind invitați să depună idei/soluții de îmbunătățire peisagistică a
sensurior giratorii indicate la pct. 1.2. din prezentul caiet de sarcini următoarele categorii de persoane:
• Artiști plastici;
• Elevi cu vârsta de 18 ani împliniți și studenți;
• Persoane fizice cu capacitate deplină de exercițiu, locuitori ai Municipiului Botoșani;
• Persoane juridice.

II.1.5) Valoarea totala estimata:
Valoarea estimata fara TVA : 3000 ; Moneda: RON

II.2 Descriere
II.2.2 Coduri CPV secundare
II.2.3 Locul de executare
Cod NUTS: RO212 Botoşani
Locul principal de executare:
Municipiul Botosani

II.2.4 Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Scopul concursului este reprezentat de implicarea comunității locale și obținerea de soluții/idei pentru îmbunătățirea peisagistică a
unui număr de patru sensuri giratorii din Municipiul Botoșani, selectate ca obiective de investiții în cadrul O.S. 2, Măsura 3 din cadrul
Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Botoșani în context DLRC. Soluția/ideea câștigătoare va fi cuprinsă în tema de
proiectare necesară elaborării Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 907/2016
privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții
finanțate din fonduri publice.
Amplasamentul asupra căruia poartă concursul de soluții:
Soluțiile/ideile de îmbunătățire peisagistică vor viza următoarele sensuri giratorii din Municipiul Botoșani:
• Sensul giratoriu de la intersecția străzilor Grivița, Tudor Vladimirescu și Donici;
• Sensul giratoriu de la intersecția străzilor Tudor Vladimirescu și Împărat Traian;
• Sensul giratoriu de la intersecția străzilor Împărat Traian și Octav Onicescu;
• Sensul giratoriu de la intersecția străzilor Grivița, Independenței și Dreptății.

II.2.5 Criterii de evaluare a proiectelor
Denumire factor evaluare

Descriere

Pondere

Coerența soluției/ideii:

Soluția/Ideea este prezentată
coerent și concis de către candidat
Max 10 puncte
Soluția/Ideea conduce la
îmbunătățirea aspectului sensurilor
giratorii vizate de concurs Max 20
puncte

30%

Algoritm de calcul: Se acorda un punctaj maxim de 30 puncte, fiind apreciat de membrii juriului de la 1 la 30
Calitatea modului de prezentare a
soluției/ideii

Modul de prezentare a
soluției/ideii este calitativ
funcțional Max 15 puncte
Modul de prezentare a
soluției/ideii este calitativ
arhitectural Max 15 puncte

30%

Algoritm de calcul: Se acorda un punctaj maxim de 30 puncta, fiind apreciat de membrii juriului de la 1 la 30
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Rezonabilitatea financiară a
soluției/ideii și eficiența tehnică

Soluția/ideea nu presupune costuri
disproportionate față de obiectivul
urmărit Max 20 puncte
Soluția/ideea poate fi
implementată într-o perioadă
scurtă de execuție a lucrărilor Max
10 puncte
Soluția/ideea este eficientă tehnic
Max 10 puncte

40%

Algoritm de calcul: Se acorda punctaj maxim de 40 puncte, fiind apreciat de membrii juriului de la 1 la 40
a. Pentru fiecare factor tehnic de evaluare a Solutiei tehnice, fiecare membru al Juriului va acorda un punctaj
cuprins între zero si punctajul maxim stabilit;
b. Punctajul tehnic total privind evaluarea Solutiei tehnice obtinut de fiecare concurent reprezinta media
aritmetica a Punctajului tehnic total acordat de fiecare membru al juriului.
c. Punctajul tehnic total acordat de fiecare membru al juriului este dat de suma punctajelor acordate pentru
fiecare factor tehnic de evaluare si va fi rotunjit în plus sau în minus pâna la 2 zecimale.
Câștigător va fi desemnat proiectul care întrunește cele mai multe puncte, iar premiile I, II, III se vor acorda în
ordinea descrescătoare a punctajului obținut, cu condiția ca punctajul să fie mai mare sau egal cu 50 de puncte.

II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii
Durata in luni: 12; Durata in zile : Contractul se reinnoieste: Nu

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

II.2.11 Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

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

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

II.3 Ajustarea pretului contractului
Nu

Sectiunea III Informatii juridice, economice, financiare si tehnice
III.1) CONDITII DE PARTICIPARE:
III.1.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
1.a) Motive de excludere a candidatului - Cerintele privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.164, art 165, art.167 , art. 60
alin.(1) si art. 61 din Legea 98/2016 :
Modalitatea de îndeplinire:
Candidatii vor îndeplini cerinta prin completarea formularelor:
a) Declaratie privind neîncadrarea în situaţiile de excludere prevăzute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice –
conform Formularului din Secțiunea Formulare;
b) Declaratie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 şi art.166 din Legea nr. 98/2016 – conform Formularului din
Sectiunea Formulare;
c) Declaratie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 – conform Formularului
Formulare ;

din Secțiunea

d) Declaratie privind neincadrarea in prevederile. art.60, alin (1), art. 61 din Legea 98/2016 si art. 57 din Regulamentul financiar UE
–conform Formularului din Sectiunea Formulare);
Incadrarea in situatiile prevazute de art. 164, art. 165 si 167 din Legea 98/2016 atrage excluderea candidatului din procedura
organizata de UAT Botosani.

III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
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Accesul participanților la concursul de soluții nu este limitat, fiind invitați să depună idei/soluții de îmbunătățire peisagistică a
sensurior giratorii indicate la pct. 1.2. din prezentul caiet de sarcini următoarele categorii de persoane:
• Artiști plastici;
• Elevi cu vârsta de 18 ani împliniți și studenți;
• Persoane fizice cu capacitate deplină de exercițiu, locuitori ai Municipiului Botoșani;
• Persoane juridice.
1.Inscrierea in Registrul Comertului(daca este cazul)/ echivalent
2.Curriculum vitae, elaborat în format Europass, din care să reiasă ocupația actuală și pregătirea profesională;

III.1.2) Capacitatea economica si financiara
III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
III.1.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
III.1.6) Depozite valorice si garantii solicitate:
III.1.6.a) Garantie de participare:
Nu

III.1.8) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016

III.1.9) Legislatia aplicabila:
a) Legea privind achizitiile nr 98/2016
b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a
contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de
Solutionare a Contestatiilor nr 101/2016;
c) www.anap.gov.ro
HG 395/2016 cu modificari si completari ulterioare

III.2) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT:
III.2.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
NuNu--

III.2.2) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale:
Nu

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

Sectiunea IV Procedura
IV.1 Descriere
IV.1.2 Tipul de concurs
Concurs de solutii deschis

IV.1.9 Criterii de evaluare a proiectelor
Juriul va selecta soluțiile câștigătoare în raport de următoarele criterii:
Criteriul de evaluarePunctajul maxim
Coerența soluției/ideii:Maxim 30 de puncte
subfactor:Soluția/Ideea este prezentată coerent și concis de către candidatMax 10 puncte
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subfactor:Soluția/Ideea conduce la îmbunătățirea aspectului sensurilor giratorii vizate de concursMax 20 puncte
Calitatea modului de prezentare a soluției/ideiiMaxim 30 de puncte
subfactor:Modul de prezentare a soluției/ideii este calitativ funcționalMax 15 puncte
subfactor:Modul de prezentare a soluției/ideii este calitativ arhitecturalMax 15 puncte
Rezonabilitatea financiară a soluției/ideii și eficiența tehnicăMaxim 40 de puncte
subfactor:Soluția/ideea nu presupune costuri disproportionate față de obiectivul urmăritMax 20 puncte
subfactor:Soluția/ideea poate fi implementată într-o perioadă scurtă de execuție a lucrărilorMax 10 puncte
subfactor:Soluția/ideea este eficientă tehnicMax 10 puncte
Juriul va acorda punctajul în funcție de următoarele criterii: armonizarea cu specificul zonei, originalitate, coerență, claritate,
abordare unitară, rezonabilitate financiara.
a.Pentru fiecare factor tehnic de evaluare a Solutiei tehnice, fiecare membru al Juriului va acorda un punctaj cuprins între zero si
punctajul maxim stabilit;
b.Punctajul tehnic total privind evaluarea Solutiei tehnice obtinut de fiecare concurent reprezinta media aritmetica a Punctajului
tehnic total acordat de fiecare membru al juriului.
c.Punctajul tehnic total acordat de fiecare membru al juriului este dat de suma punctajelor acordate pentru fiecare factor tehnic de
evaluare si va fi rotunjit în plus sau în minus pâna la 2 zecimale.
Câștigător va fi desemnat proiectul care întrunește cele mai multe puncte, iar premiile I, II, III se vor acorda în ordinea
descrescătoare a punctajului obținut, cu condiția ca punctajul să fie mai mare sau egal cu 50 de puncte.
Mențiune: În situația în care sunt două lucrări care obțin același punctaj final, Președintele juriului va avea vot decisiv.
Lucrările premiate devin proprietatea UAT Municipiul Botosani, care își rezervă dreptul de folosință.

IV.2 Informatii administrative
IV.2.4 Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare
Romana

IV.3 Recompense si juriu
IV.3.1 Informatii privind premiul (premiile)
Se vor acorda unul sau mai multe premii: Da
Numarul si valoarea premiului (premiilor) care urmeaza sa fie acordat(e): Se vor acorda următoarele premii:•Locul I: 1.500 lei;•Locul
II: 900 lei;•Locul III: 600 lei.Sumele convenite ca premii se vor plăti în lei și se vor impozita conform prevederilor legale fiscale
incidente.

IV.3.2 Detalii privind platile catre toti participantii
Câștigătorii premiilo vor fi de acord cu cesiunea exclusivă, integrală și nelimitată în timp a tuturor drepturilor patrimoniale de autor
în favoarea U.A.T. Municipiul Botoșani. Se va încheia între părți un contract de cesiune de drepturi de autor prin care soluțiile
premiate devin proprietatea UATBt

IV.3.3 Contracte subsecvente: Eventualul contract de servicii rezultat in urma concursului va fi atribuit
castigatorului sau castigatorilor concursului
Nu

IV.3.4 Decizia juriului este obligatorie pentru autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Da

IV.3.5 Numele membrilor juriului selectati
1.Dl. Arh. Mihai Tulbure, reprezentant al Ordinului Arhitecților din România, Filiala Teritorială Nord-Est;
2.Dl. Director Dănuț Huțu, reprezentant al Direcției Județene pentru Cultură Botoșani;
3.Dl. Alexandru Agavriloae, arhitect în cadrul Primăriei Municipiului Botoșani
4.Membru de rezerva – dna.Partenie Lacramioara arhitect in cadrul Primariei Municipiului Botosani

IV.4 Prezentarea ofertei
IV.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice
Nu este cazul

IV.4.2 Modul de prezentare al propunerii financiare
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Nu este cazul

IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei
Dosarul de înscriere va fi compus din următoarele piese:
• Curriculum vitae, elaborat în format Europass, din care să reiasă ocupația actuală și pregătirea profesională;
• Scrisoare de intenție, privind participarea la concursul de soluții
• Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal – modelul va fi oferit de către organizatorul concursului;
• Certificat de înregistrare ONRC/ echivalent – pentru persoane juridice;
• DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile de excludere, prevăzute la art. 164 din Legea nr.98/2016
• DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile de excludere, prevăzute la art. 165 si art.166 din Legea nr.98/2016
• DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile de excludere, prevăzute la art. 167 din Legea nr.98/2016
• DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 60 alin.(1) si art.61 din Legea nr. 98/2016 si art. 57 din
Regulamentul financiar UE nr.966/2012
Dosarul va fi depus într-un singur exemplar la Registratura Primăriei Municipiului Botoșani, cu sediul în Piața Revoluției, nr. 1 , până
la data și ora specificată în anunțul de participare publicat în SEAP, publicat și pe pagina web a Autorității Contractante UAT
Municipiul Botoșani, www.primariabt.ro , secțiunea Proiecte.
Documentaţia de concurs : este pusă la dispoziția concurenților în format electronic, ataşată anunţului de participare şi poate fi
descărcată din S.E.A.P. dar si de pe site-ul www.primariabt.ro
Concursul de soluții se desfășoară în două etape după cum urmează:
Etapa I – Selectarea candidaților, pe baza documentelor ce compun dosarul de înscriere:
Reprezintă etapa în care participanții interesaţi îşi depun candidatura în vederea participării la concursul de soluții.
În vederea selectării participanților în cadrul etapei I, participanții vor depune dosarul de înscriere complet, cu toate piesele ce îl
compun, în termenul indicat în anunțul de participare de către Autoritatea Contractantă UAT Municipiul Botoșani.
Dosarul va fi depus într-un singur exemplar la Registratura Primăriei Municipiului Botoșani, cu sediul în Piața Revoluției, nr. 1.
Participanții care îndeplinesc cerintele minime de calificare vor fi selectați și invitați în cadrul etapei a II-a a concursului.
Documentele ce compun dosarul de înscriere vor fi numerotate pe fiecare pagină și vor fi însoțite de un opis cu lista documentelor.
Acestea vor fi introduse într-un plic opac și închis corespunzător, care se va depune la sediul Primăriei Municipiului Botoşani, Piaţa
Revoluţiei, nr. 1, compartimentul Registratură, direct sau expediat prin serviciul poştal sau de curierat rapid.
Data şi ora limită a depunerii sunt cele indicate în anunţul de participare publicat în SEAP, precum și pe site-ul www.primariabt.ro ,
secțiunea Proiecte.
Plicul conţinând documentele de înscriere va purta următoarele informaţii obligatorii:
Numerele/denumirea și adresa/sediul complet al participantului;
Denumirea concursului de soluții, respectiv - ”Concurs de idei de îmbunătățire peisagistică a sensurilor giratorii organizat pentru
locuitorii din proximitatea intervențiilor aprobate prin Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Botoșani în context DLRC”;
Adresa Autorității Contractante indicată și data la care este depusa candidatura;
Mentiunea „A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA ŞI ORA INDICATĂ ÎN ANUNTUL DE PARTICIPARE.
Plicurile trebuie sa fie marcate cu numele/ denumirea și adresa/ sediul participantului în vederea returnării acesteia atunci când este
depusă peste termenul indicat în anunțul de participare.
Deschiderea candidaturilor va avea loc conform anunțului de participare publicat în SEAP, la sediul Autorității Contractante UAT
Municipiul Botoșani din Piața Revoluției nr. 1.
Comisia de evaluare va întocmi un proces verbal de deschidere a dosarelor de înscriere. Selecția candidaților va fi operată în raport
de documentele ce compun dosarul de înscriere. Candidații selectați vor fi invitați să își depună soluția în etapa a II-a a concursului,
sub protecția anonimatului, conform procesului verbal de deschidere și analiză a candidaturilor.
Etapa II – Evaluarea soluțiilor/ideilor depuse de către candidații selectați
În cadrul acestei etape vor fi invitați sa-și depună proiectele numai candidaţii care au fost selectaţi in cadrul primei etape a
consursului de soluții.
Proiectele vor fi depuse la sediul Primăriei Municipiului Botoșani, Piața Revoluției, nr. 1, Registratura, până la data limită stabilită în
invitația de participare. Participanții vor depune un singur exemplar al dosarului.
Candidații vor elabora soluția/ideea în conformitate cu prevederile documentaţiei de atribuire şi vor indica, motivat, în cuprinsul
acesteia care informaţii din documentele soluției sunt confidenţiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate
intelectuală, în baza legislaţiei aplicabile.
Proiectele trebuie să fie prezentate anonim, acest anonimat urmând a fi păstrat până la momentul la care juriul a adoptat o decizie
sau a formulat o opinie conform art. 109, alin. (2) și (3) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. În vederea păstrării
anonimatului, fiecare proiect va avea un simbol de identitate format din 2 litere urmate de patru cifre, la libera alegere a
concurentului. Simbolul de identitate va fi înscris pe fața fiecărei planșe, în colțul din dreapta sus, într-un dreptunghi acoperit cu
hârtie neagră 5x3 cm lipită cu contur pe ambele fețe. Se vor evita prezentări grafice personalizate pe documentele ce compun
soluția, cum ar fi logo-uri ale operatorilor economici sau echivalent. În ce privește formatul textului folosit în cadrul pieselor
dosarului, acesta va fi ”Calibri”, dimensiunea fontului 14, sau va fi scris de mână cu majuscule.
Simbolul de identitate va fi înscris și neacoperit de hârtie neagră, pe plicul secretizat ce conține documentele soluției!.
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Se va asigura păstrarea anonimatului prin atribuirea fiecărui proiect a unui număr aleatoriu din două cifre, acesta fiind folosit pe
parcursul jurizării (număr de concurs).
Candidații vor trata obligatoriu toate cele patru sensuri giratorii ce fac obiectul concursului de soluții, fiind respinse lucrările care nu
întrunesc această cerință. Numărul maxim de variante ce poate fi prezentat de către un candidat este de două soluții/idei per sens
giratoriu ce face obiectul concursului.

Sectiunea VI Informatii suplimentare
VI.3 Informatii suplimentare
Pentru deschiderea fișierelor postate în SEAP cu semnătură electronică, utilizați programul shellSAFE Verify sau echivalent –
Utilitar gratuit cu care se poate verifica semnătura electronică și permite vizualizarea documentelor semnate electronic. Solicitările de
clarificări referitoare la prezentul concurs de soluții vor fi adresate în termen de 17 zile de la data publicării anunțului pe SEAP, iar
răspunsul autoritatii va fi postat cu 11 zile inaintea datei de depunere a candidaturilor atat in SEAP cat si pe site-ul
www.primariabt.ro.Solicitarea de răspunsuri la clarificări sau întrebări este organizată într-o singură rundă. Datele limită de primire a
solicitărilor de clarificări
sau a întrebărilor, precum și datele limită de transmitere a răspunsurilor sunt stabilite în fișa de date.Orice concurent interesat are dreptul
de a solicita în scris, clarificări privind documentația de concurs. Solicitările sau întrebările se pot transmite numai în scris , prin email:achizitii@primariabt.ro. Concurentul are obligația de a respecta datele limită stabilite în fișa de date și de a se asigura că solicitările
de clarificări sau întrebările au fost primite de autoritate. Autoritatea contractantă se va asigura să posteze răspunsurile la solicitările de
clarificări sau la întrebări însoțite de întrebările aferente pe pagina www.e-licitatie.ro în cadrul anunțului de concurs cat si pe site-ul
www.primariabt.ro, în mod clar, complet și fără ambiguități, respectând datele limită stabilite prin fișa de date și luând măsuri pentru a nu
dezvălui identitatea celor care au solicitat clarificările respective.
Răspunsurile la solicitările de clarificări sau întrebări pot detalia unele prevederi ale documentației de concurs și devin parte integrantă a
documentației de concurs.
Răspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la Secțiunea ”Listă clarificări, notificări și decizii” din cadrul anunțului de concurs,– art.161
din Legea nr.98/2016, privind achizițiile publice. si pe site-ul www.primariabt.ro sectiunea Proiecte.

VI.4 Proceduri de contestare
VI.4.1 Organismul de solutionare a contestatiilor
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitate: Bucuresti; Cod Postal: 030084; Tara: Romania; Codul NUTS: RO321 Bucuresti;
Adresa de e-mail: office@cnsc.ro; Nr de telefon: +40 213104641; Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii
contractante(URL) http://www.cnsc.ro;

VI.4.3 Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: -

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