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anunturi de participare la negociere cu publicare prealabila a unui anunt - Consiliul Judeţean 
Teleorman, cu sediul în Alexandria 

 
  
 
   1. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax ale autorităţii contractante: Consiliul Judeţean Teleorman, cu sediul în 
Alexandria, Str. Dunării nr. 178, cod fiscal 4652686, tel. 0247/311.201, 311202, int. 353, 505, 0247/314.415, fax 
0247/314.415.  
   2. Procedura de atribuire aplicată: negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare.  
   3. Locul prestării serviciilor: judeţul Teleorman.  
   4. Categoria şi descrierea serviciilor care urmează să fie prestate: "contractarea unui împrumut intern, pe termen lung, 
pentru finanţarea unor lucrări de investiţii publice de interes judeţean"  
    cod CPSA 6521.10.  
   5. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate: contractarea unui împrumut de 40.000.000 lei.  
   6. Termenul de finalizare sau durata contractului: minim 20 ani de la atribuirea contractului de servicii.  
   7. a) Data limită de primire a candidaturilor: 16.11.2006, ora 10.00.  
   b) Adresa la care se transmit candidaturile: Consiliul Judeţean Teleorman, Alexandria, Str. Dunării nr. 178, Serviciul 
Achiziţii Publice, camera 77.  
   c) Limba în care trebuie redactate candidaturile: limba română.  
   8. Modalităţi principale de finanţare şi de plată: bugetul Consiliului Judeţean Teleorman.  
   9. Forma juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul (după 
caz): contract de asociere în formă autentică.  
   10. Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora 
din urmă: sunt prevăzute în documentaţia de atribuire.  
   11. Criterii de calificare privind situaţia economico-financiară, precum şi capacitatea tehnică şi profesională, a operatorilor 
economici; nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacităţilor minime impuse: sunt prevăzute în documentaţia de 
atribuire.  
   12. Derularea negocierilor se va face în runde succesive, cu candidaţii care au ofertele admisibile.  
   13. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă: până la data de 1.03.2007.  
   14. Criteriul de atribuire a contractului: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.  
   15. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax ale serviciului de la care se poate solicita documentaţia de atribuire: 
Serviciul Achiziţii Publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, camera 77, prin înaintarea unei solicitări scrise.  
   16. Costul unui exemplar din documentaţia de atribuire este de 30 lei prin preluarea directă de către ofertant şi achitarea 
contravalorii acesteia la casieria Consiliului Judeţean Teleorman.  
   17. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 16.11.2006, ora 11.00, Consiliul Judeţean Teleorman, Alexandria, Str. Dunării 
nr. 178.  
   18. Garanţia pentru participare solicitată: 200.000 lei, constituită printr-o scrisoare de garanţie bancară, în original sau 
ordin de plată în contul nr. RO19TREZ6065006XXX000168 deschis la Trezoreria Alexandria.  
   19. Numărul minim de candidaţi cu care se vor începe negocierile: 3.  
   20. Nu se acceptă oferte alternative.  
   21. Denumirea şi adresa organismului competent de rezolvare a contestaţiilor: Consiliul Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucureşti.  
   22. Data transmiterii anunţului de participare către MONITORUL OFICIAL R.A.- Partea a VI-a: 26.10.2006.  
    (13/9.427)  
 
 
 
 
 

 


