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INVITATIE DE PARTICIPARE 

ae 
aisentia ,acalct a enerqiei alba 

1. Agentia Locala a Energiei Alba, organizatie neguvernamentala, ce functioneaza 7n temeiul OG

26/200 privind asociatiile ?i fundatiile, 7n calitate de Autoritate Contractanta, va invita sa participati

la procedura de atribuire a contractului de achizitie cu titlu: Servicii transport auto intern Ji

international Ptuj, Slovenia 17-20 Mai 2022

2. Descrierea produselor ?i a cantitatilor necesare - se regasesc 7n Cerinte tehnice Nr: 8854/

05.05.2022

3. Procedura aplicata: achizitie directa.

4. Sursa de finantare: Bugetul proiectului CEESEU nr. N.892270 cofinantat 1n cadrul programului

european H2020.

5. Ofertantii interesati de Procedura de Achizitie 7?i var pasta oferta pe site-ul https://www.e

licitatie.ro, la rubrica Proceduri de atribuire - Cumparari directe - Catalog de

prod use/ servicii/lucrari.

6. Limba de redactare a ofertei: romana

7. Perioada de valabilitate a ofertelor: minim 15 zile.

8. Pretul va fi exprimat ferm, 1n lei fara TVA.

9. Limita maxima pret: 6500 lei (fara TVA inclus). Nu se accepta actualizarea pretului!

10. La oferta de baza nu se accepta oferte alternative!

11. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: pretul eel mai scazut.

12. Ofertantul va avea ca obiect de activitate autorizat, serviciul ce face obiectul contractului.

13. Data limita pentru postarea ofertei pe site-ul https://www.e-licitatie.ro este: 09.05.2022, ora 10:00

14. lnformatii suplimentare se pot obtine de la Autoritatea Contractanta: ALEA, Alba lulia - 5101119,

str. Trandafirilor nr. 16, Tel: +40-258-813405, Fax: +40-258-813403, e-mail: contact@alea.ro, 7n

atentia directorului agentiei.

Alba lulia, 05.05.2022 

lntocmit 

Asistent manager, Tiberiu Toma 

APROBAT 

Director ALEA, Florine! Andronescu 

Agentia Loco/a o Energiei Alba 

Tel.+40258813405 email.::: :a_ �- � websitewww.alea.ro 

website proiect www.ceesen.org 

CEESEU a primit finantare confonn acordului de grant N.892270 pnn Prot,rramu1 Honzon 2020 pemru cercetare �1 1110\are. derulat de Uniunea Europeana 









OPERATOR ECONOMIC  

 ____________________ 

(denumirea/numele) 

 

Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 59-60, art 164, art 165, art. 167  

din Legea nr. 98 / 2016 privind achizițiile publice 

 

 

Subsemnatul/a……...............................................……………(nume / prenume), reprezentant 
împuternicit al ..............................................(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului 
economic), declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură şi sub 
sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 59-60, 
art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. 

 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg 
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

 

 

 

 

Data completării......................  

Operator economic, 

................................ 

(semnătură autorizată ) 
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