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FISA DE DATE A ACHIZITIEI 

 

 

 

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA 

I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT 

 
Denumire oficiala:  COMUNA PLENIȚA 

Adresa:  str. Traian, nr. 34, comuna Pleniţa, jud. Dolj, cod postal 207460, România 

Localitate: COMUNA PLENIȚA Cod poştal: 207460 

 

Ţara:  Romania 

Punct(e) de contact: ............... 

In atenţia:   

Telefon:  0251 256 824 

E-mail:  primariaplenita@gmail.com  Fax:   

Adresa/ele de internet (daca este cazul):  
Adresa sediului principal al autoritaţii contractante (URL): 
Adresa profilului cumparatorului (URL): https://plenita.ro/. 
Alte informaţii pot fi obţinute la: 
■ Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior 

□ Altele: completaţi anexa A.I 

Caietul de sarcini şi documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv şi sistemul 
de achiziţie dinamic) pot fi obţinute la: 
■ Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior 
□Altele: in S.E.A.P. pe www.e-licitatie.ro 

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la: 
■  Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior 
□ Altele: in S.E.A.P. pe www.e-licitatie.ro  

Data limita de primire a solicitarilor de clarificari: 10.08.2022. 
Autoritatea contractantă are obligația de a răspunde, în mod clar, complet și fără ambiguități, cât mai repede 
posibil, la orice solicitare de clarificări, într-o perioadă care nu trebuie sa depașească de regulă, 2 zile 

lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitari, din partea operatorului economic. Autoritatea contractantă 
are obligatia de a transmite răspunsul la solicitările de clarificări cu cel puțin 2 zile lucrătoare inainte de data 
limită pentru depunerea ofertelor. 

 

I.2) TIPUL AUTORITAŢII CONTRACTANTE ŞI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITAŢILE 

PRINCIPALE) 

 

□ Minister sau orice alta autoritate naţionala sau 
federala, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale 
acestora 
□ Agenţie/birou naţional sau federal 
□ Colectivitate teritoriala  
□ Agenţie/birou regional sau local  
□ Organism de drept public  

□ Instituţie/agenţie europeana sau organizaţie europeana 
 
■ Altele (precizaţi): Autoritate regionala sau locala 

 

□ Servicii publice generale 
□ Aparare 
□ Ordine şi siguranţa publica 
□ Mediu 
□ Afaceri economice şi financiare 
□ Sanatate 
□ Construcţii şi amenajari teritoriale 

□ Protecţie sociala 
□ Recreere, cultura şi religie 
□ Educaţie 

■ Altele (precizaţi):  Servicii generale ale 
administratiei publice 

Autoritatea contractanta acţioneaza in numele altor autoritaţi contractante     da □       nu ■ 

 

 




































