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. 1. Denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail ale autorităţii contractante: Primăria 

Comunei Sânmartin, b-dul Felix, nr. 105, Sânmartin, judeţul Bihor, telefon +40 259318003, fax +40 259318003, email 

primaria.sanmartin@cjbihor.ro 

. 2. Denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail ale biroului de la care se poate solicita 

documentaţia de atribuire. Dacă este cazul, costul şi condiţiile de plată în vederea obţinerii documentaţiei de atribuire: Primăria 

Comunei Sânmartin, compartiment afaceri europene, localitatea Sânmartin, Bulevardul Felix, nr. 105, etaj 2, Birou 

afaceri europene. Telefon +40 259318003, email primaria.sanmartin@cjbihor.ro. Documentaţia de atribuire, pe suport 

hârtie și în format electronic, este pusă de către Comuna Sânmartin, cu titlu gratuit, la dispoziția ofertanților care 

înaintează o cerere în acest sens. 

. 3. a) Locul prestării serviciilor: Comuna Sânmartin, județul Bihor 

. b) Obiectul concesionării; natura şi dimensiunea prestărilor: Serviciul de utilitate publică de distribuție a gazelor 

naturale, reprezentând ansamblul activităților și operațiunilor desfășurate de către concesionar pentru sau în legătură 

cu activitatea de distribuție a gazelor naturale în cadrul perimetrului concesiunii conform localităților stabilite prin 

ridicările topografice, inclusiv proiectarea, construcția, exploatarea și dezvoltarea sistemelor de distribuție a gazelor 

naturale și utilizarea acestora, conform precizărilor din caietul de sarcini si conform H.G.209/2019. 

. c) Termenul de finalizare sau durata contractului: 49 de ani începând de la data semnării contractului de 

concesiune. 

. 4. a) Termenul de depunere a ofertelor: 27/04/2020, ora 12:00 

. b) Adresa la care trebuie transmise ofertele: Primăria Comunei Sânmartin, compartiment afaceri europene, 

localitatea Sânmartin, Bulevardul Felix, nr. 105, etaj 2, Birou afaceri europene 

. c) Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: Română 

. d) Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 27/04/2020, ora 13:00 

. 5. Condiţiile personale, tehnice şi financiare pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii: Conform cerințelor 

documentației de atribuire 

. 6. Criterii utilizate la atribuirea contractului: Conform cerințelor documentației de atribuire 

. 7. După caz, procentajul minim din lucrări care trebuie acordat părţilor terţe: Conform cerințelor documentației de 

atribuire 

. 8. Data trimiterii spre publicare a anunţului de participare: 19/02/2020 

. 9. Denumirea şi adresa organismului competent de rezolvare a contestaţiilor şi, după caz, de mediere. Informaţii 

exacte privind termenele de depunere a contestaţiei şi, după caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax şi 

adresa de e-mail ale biroului de la care se pot obţine aceste informaţii: Tribunalul Bihor – Secţia a II – a Civilă, de Contencios 

Administrativ şi Fiscal. Adresa: Oradea, Str. Traian Lalescu nr. 1, cod 410174, jud. Bihor, Localitate Bihor, Telefon: 

359432753, Fax: 359432750, E-mail: tribunalulbihor@just.ro 

 

*Avand in vedere situația existenta, legată de răspândirea epidemiei provocată de coronavirus Covid-19 si implicit 

instituirea stării de urgență pe teritoriul României prin Decret Prezidential, se prelungeste termenul limita de depunere a 

ofertelor cu 15 zile. 

 

Publicat astazi  

09.04.2020 


