
ANUNT DE PARTICIPARE LA LICITATIA PUBLICA DESCHISA 
 

 

1. Denumirea adresa, numarul de telefon/fax al autoritatii contractante si adresa de email: 

COMUNA CORNU LUNCII, JUDEȚUL SUCEAVA, cu sediul in str. Primăriei, Nr. 51, sat 

Cornu Luncii, comuna Cornu Luncii, județul Suceava, telefon: 0230/542.296, email: 

secretar_cornuluncii@yahoo.ro;  

 

2. Denumirea adresa, numarul de telefon/fax si adresa de email ale biroului unde se poate solicita 

documentatia de atribuire: 
 Departamentul Achiziții al Primăriei Cornu Luncii, str. Primăriei, Nr. 51, comuna Cornu Luncii, 

județul Suceava, telefon: 0230/542.296, email: secretar_cornuluncii@yahoo.ro.  

Documentația de atribuire în format electronic va fi pusă la dispoziția ofertanților care au înaintat 
o solicitare în acest sens în mod gratuit.  

3. a) Locul prestării serviciilor: conform documentație de atribuire; 

b) Obiectul concesionării, natura și dimensiunea:  

Serviciul de utilitate publică de distribuție gaze naturale în baza HG 209/2019 în Comuna Cornu 

Luncii, Județul Suceava cu sate aparținătoare, inclusiv construcția, exploatarea, dezvoltarea și reabilitarea 
sistemelor de distribuție a gazelor naturale și utilizarea acestora conform prevederilor caietului de sarcini.  

c) Termenul de finalizare sau durata contractului: 49 de ani; 

 
4. a) Termenul de depunere a ofertelor: 18.05.2020, ora 10.00; 

b) Adresa la care trebuie transmise ofertele: str. Primăriei, Nr. 51, sat Cornu Luncii, comuna Cornu 

Luncii, județul Suceava.  

c) Limba sau limbile  in care trebuie redactate ofertele: limba română; 
d) Data si locul deschiderii ofertelor: 18.05.2020, ora 12.00 la sediul Primariei Cornu Luncii, judetul 

Suceava, cu sediul in str. Primăriei, Nr. 51, sat Cornu Luncii, comuna Cornu Luncii, județul Suceava.  

 
5. Conditiile persoanele, tehnice si financiare pe care trebuie sa le indeplineasca ofertantii: conform 

documentației de atribuire. 

 

6. Criterii utilizate la atribuirea contractului: conform documentației de atribuire; 
 

7. Dupa caz, procentajul minim de lucrari care trebuie acordat partilor terte: conform documentației 

de atribuire.  
 

8. Data trimiterii spre publicare a anunutului de participare: 26.03.2020; 

 
9. Denumirea si adresa organismului competent de rezolvare a contestatiilor și, după caz, de 

mediere. Tribunalul Suceava, Secţia civilă şi de contencios administrativ şi fiscal, Str. Stefan cel Mare, nr. 

58, jud. Suceava, Telefon: +40 230-214.948, Fax: + 40 230/522296, Email: trsv-registratura@just.ro.    
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