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comune ocazionale .......................................................................................... 43 

Secțiunea a 7-a. Achiziţii care implică autorităţi contractante  
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§2. Preţul cel mai scăzut ............................................................................ 130 
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§1. Raportul procedurii de atribuire ........................................................... 153 
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§1. Achiziții mixte care cuprind aceeași activitate ..................................... 170 
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de servicii atribuite de entităţile contractante ...................................... 198 
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§3. Criterii de calificare şi selecţie ............................................................. 235 
§4. Motive de excludere ............................................................................. 236 

Secțiunea a 3-a. Termene de primire a solicitărilor de participare şi  
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