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CAIET DE SARCINI
Privind desfășurarea licitației publice pentru închirierea unui teren, proprietate
publica a orașului Avrig, în suprafață de 6 mp
I. OBIECTUL ÎNCHIRIERII
Îl constituie un teren, proprietate publica a orașului Avrig, în suprafață de 6 mp, situat
în orașul Avrig, str. Sasilor, nr. 33A,in Piata Agroalimentara.
II. DURATA ÎNCHIRIERII
Durata închirierii este de 3 ani, începând cu data semnării contractului de
închiriere, cu posibilitate de prelungire prin acordul părtilor, pentru aceeasi perioada.
III. ELEMENTE DE PREȚ
Preţul minim de pornire al licitaţiei este de 4 euro/ mp/luna stabilit fara TVA ,
conform HCL ……../2021.
IV. INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANȚI
Ofertanții interesați să participe la licitația publică pentru închirierea unui teren,
proprietate publica a orașului Avrig, în suprafață de 6 mp, înscris în CF 7639 Avrig,
situat în orașul Avrig, Piata Agroalimentara, vor depune oferta la sediul Primariei
orașului Avrig, str. Gh. Lazăr nr. 10, Registratură, până la data de ………….2021 ora
12.00.
PREZENTAREA OFERTELOR
Ședința de deschidere va avea loc în data de ………………..2021, ora 13.00, la sediul
Primariei orașului Avrig, str. Gheorghe Lazăr nr. 10, după depunerea ofertei de către
ofertanți sau reprezentanții acestora, caz în care se va prezenta documentul notarial de
împuternicire.
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Reguli privind oferta
(1) Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile
documentaţiei de atribuire.
(2) Ofertele se redactează în limba română.
(3) Ofertele se depun la sediul Primariei orașului Avrig, în două plicuri sigilate, unul
exterior şi unul interior, care se înregistrează de autoritatea contractantă, în ordinea
primirii lor, precizându-se data şi ora.
(4) Pe plicul exterior se va indica obiectul licitaţiei pentru care este depusă oferta.
Plicul exterior va trebui să conţină:
a) o fişă cu informaţii privind ofertantul şi o declaraţie de participare, semnată de
ofertant, fără îngroşări, ştersături sau modificări;
b) Persoanele fizice:
- copie CI sau actul autentic de reprezentare, în cazul în care ofertele sunt depuse de
împuterniciţii ofertanţilor şi nu de aceştia personal.
- dovada achitării garanției de participare la licitaţie
- dovada că şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor şi taxelor către bugetul
local, printr-un “Certificat privind plata obligaţiilor către bugetul local” eliberat de către
direcţia de specialitate din cadrul Primăriei de care aparţine participantul, valabil la data
licitaţiei;
Persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice:
- documente care dovedesc forma de înregistrare/atestare
- dovada achitării garanției de participare la licitaţie
- dovada că şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor şi taxelor către bugetul
local, printr-un “Certificat privind plata obligaţiilor către bugetul local” eliberat de către
direcţia de specialitate din cadrul Primăriei de care aparţine participantul, valabil la data
licitaţiei;
- dovada că şi-au îndeplinit obligaţiile de plată către bugetul general consolidat, printrun “Certificat constatator privind plata obligaţiilor către bugetul general consolidat de
stat eliberat de D.G.F.P.” din care să reiasă faptul că participantul nu are datorii către
Bugetul general consolidat.
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- actul autentic de reprezentare, în cazul în care ofertele sunt depuse de împuterniciţii
ofertanţilor şi nu de aceştia personal;
c) acte doveditoare privind achitarea costului documentației licitației.
(5) Pe plicul interior, care conţine oferta propriu-zisă, se înscriu numele sau
denumirea ofertantului, precum şi domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz.
(6) Oferta va fi depusă într-un singur exemplar. Aceasta trebuie să fie semnată de
către ofertant.
(7) Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă.
(8) Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului, pentru o
perioadă de 30 zile de la data depunerii.
(9) Persoana interesată are obligaţia de a depune oferta la adresa şi până la datalimită pentru depunere, stabilite în anunţul procedurii.
(10) Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina
persoanei interesate.
(11) Oferta depusă la o altă adresă a autorităţii contractante decât cea stabilită sau
după expirarea datei-limită pentru depunere se returnează nedeschisă.
(12) Conţinutul ofertelor trebuie să rămână confidenţial până la data stabilită pentru
deschiderea acestora, autoritatea contractantă urmând a lua cunoştinţă de conţinutul
respectivelor oferte numai după această dată.
(13) Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului-verbal
prevăzut la alin. (15) de către toţi membrii comisiei de evaluare şi de către ofertanţi.
(14) Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate
prevăzute în caietul de sarcini al licitaţiei.
(15) În urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, pe baza criteriilor de
valabilitate, secretarul acesteia întocmeşte un proces-verbal în care menţionează
ofertele valabile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate şi motivele
excluderii acestora din urmă de la procedura de licitaţie. Procesul-verbal se semnează
de către toţi membrii comisiei de evaluare.
(16) În baza procesului-verbal care îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (15),
comisia de evaluare întocmeşte, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl
transmite autorităţii contractante.
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(17) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare,
autoritatea contractantă informează în scris, cu confirmare de primire, ofertanţii ale
căror oferte au fost excluse, indicând motivele excluderii.
(18) În cazul în care în urma publicării anunţului de licitaţie nu au fost depuse cel puţin
două oferte valabile, autoritatea contractantă este obligată să anuleze procedura şi să
organizeze o nouă licitaţie, cu respectarea procedurii prevăzute la alin. (1) - (13).
Protecţia datelor
Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale documentației, autoritatea contractantă
are obligaţia de a asigura protejarea acelor informaţii care îi sunt comunicate de
persoanele fizice sau juridice cu titlu confidenţial, în măsura în care, în mod obiectiv,
dezvăluirea informaţiilor în cauză ar prejudicia interesele legitime ale respectivelor
persoane, inclusiv în ceea ce priveşte secretul comercial şi proprietatea intelectuală.
Participanţii la licitaţia publică
(1) Are dreptul de a participa la licitaţie orice persoană fizică sau juridică, română sau
străină, care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) a plătit toate taxele privind participarea la licitaţie, inclusiv garanţia de participare;
b) a depus oferta sau cererea de participare la licitaţie, împreună cu toate
documentele solicitate în documentaţia de atribuire, în termenele prevăzute în
documentaţia de atribuire;
c) are îndeplinite la zi toate obligaţiile exigibile de plată a impozitelor, a taxelor şi a
contribuţiilor către bugetul consolidat al statului şi către bugetul local;
d) nu este în stare de insolvenţă, faliment sau lichidare.
(2) Nu are dreptul să participe la licitaţie persoana care a fost desemnată câştigătoare
la o licitaţie publică anterioară privind bunurile statului sau ale unităţilor administrativteritoriale în ultimii 3 ani, dar nu a încheiat contractul ori nu a plătit preţul, din culpă
proprie. Restricţia operează pentru o durată de 3 ani, calculată de la desemnarea
persoanei respective drept câştigătoare la licitaţie.

Criteriile de atribuire a contractului de închiriere
Criteriul de atribuire a contractului de închiriere este: cel mai mare pret ( exprimat in
euro) ofertat pentru chirie.
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Determinarea ofertei câştigătoare
(1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili oferta câştigătoare pe baza
criteriului/criteriilor de atribuire precizate în documentaţia de atribuire.
(2) Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are dreptul
de a solicita clarificări şi, după caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanţi
pentru demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate.
(3) Solicitarea de clarificări este propusă de către comisia de evaluare şi se transmite
de către autoritatea contractantă ofertanţilor în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea
propunerii comisiei de evaluare.
(4) Ofertanţii trebuie să răspundă la solicitarea autorităţii contractante în termen de 3
zile lucrătoare de la primirea acesteia.
(5) Autoritatea contractantă nu are dreptul ca, prin clarificările ori completările
solicitate, să determine apariţia unui avantaj în favoarea unui ofertant.
(6) Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare în ziua fixată pentru deschiderea
lor, prevăzută în anunţul de licitaţie.
(7) După deschiderea plicurilor exterioare în şedinţă publică, comisia de evaluare
elimină ofertele care nu respectă prevederile art. 336 alin. (2) - (5) din Codul
Administrativ.
(8) Pentru continuarea desfăşurării procedurii de licitaţie este necesar ca, după
deschiderea plicurilor exterioare, cel puţin două oferte să întrunească condiţiile
prevăzute la art. 336 alin. (2) - (5) în Codul Administrativ. În caz contrar, se aplică
prevederile art. 336 alin. (18) din Codul Administrativ.
(9) După analizarea conţinutului plicului exterior, secretarul comisiei de evaluare
întocmeşte procesul-verbal în care se va preciza rezultatul analizei.
(10) Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului-verbal
prevăzut la alin. (9) de către toţi membrii comisiei de evaluare şi de către ofertanţi.
(11) Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate
prevăzute în caietul de sarcini.
(12) În urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, pe baza criteriilor de
valabilitate, secretarul acesteia întocmeşte un proces-verbal în care menţionează
ofertele valabile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate şi motivele
excluderii acestora din urmă de la procedura de licitaţie. Procesul-verbal se semnează
de către toţi membrii comisiei de evaluare.
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(13) În baza procesului-verbal care îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (12),
comisia de evaluare întocmeşte, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl
transmite autorităţii contractante.
(14) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare,
autoritatea contractantă informează în scris, cu confirmare de primire, ofertanţii ale
căror oferte au fost excluse, indicând motivele excluderii.
(15) Raportul prevăzut la alin. (13) se depune la dosarul licitaţiei.
(16) Comisia de evaluare stabileşte punctajul fiecărei oferte, ţinând seama de
ponderile prevăzute la art. 340 alin. (2). Oferta câştigătoare este oferta care întruneşte
cel mai mare punctaj în urma aplicării criteriilor de atribuire.
(17) În cazul în care există punctaje egale între ofertanţii clasaţi pe primul loc,
departajarea acestora se va face în funcţie de punctajul obţinut pentru criteriul de
atribuire care are ponderea cea mai mare, iar în cazul egalităţii în continuare,
departajarea se va face în funcţie de punctajul obţinut pentru criteriul de atribuire care
are ponderea cea mai mare după acesta.
(18) Pe baza evaluării ofertelor secretarul comisiei de evaluare întocmeşte procesulverbal care trebuie semnat de toţi membrii comisiei.
(19) În baza procesului-verbal care îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (12),
comisia de evaluare întocmeşte, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl
transmite autorităţii contractante.
(20) Autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia contractul cu ofertantul a cărui
ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare.
(21) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare în Monitorul
Oficial al României, Partea a VI-a, un anunţ de atribuire a contractului, în cel mult 20 de
zile calendaristice de la finalizarea procedurii de atribuire.
(22) Anunţul de atribuire trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente:
a) informaţii generale privind autoritatea contractantă, precum: denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, datele de contact, persoana de contact;
b) data publicării anunţului de licitaţie în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a;
c) criteriile utilizate pentru determinarea ofertei câştigătoare;
d) numărul ofertelor primite şi al celor declarate valabile;
e) denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului a cărui ofertă a fost declarată
câştigătoare;
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f) durata contractului;
g) nivelul chiriei;
h) instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea
instanţei;
i) data informării ofertanţilor despre decizia de stabilire a ofertei câştigătoare;
j) data transmiterii anunţului de atribuire către instituţiile abilitate, în vederea publicării.
(23) Autoritatea contractantă are obligaţia de a informa ofertanţii despre deciziile
referitoare la atribuirea contractului, în scris, cu confirmare de primire, nu mai târziu de
3 zile lucrătoare de la emiterea acestora.
(24) În cadrul comunicării prevăzute la alin. (23) autoritatea contractantă are obligaţia
de a informa ofertantul/ofertanţii câştigător/câştigători cu privire la acceptarea
ofertei/ofertelor prezentate.
(25) În cadrul comunicării prevăzute la alin. (23) autoritatea contractantă are obligaţia
de a informa ofertanţii care au fost respinşi sau a căror ofertă nu a fost declarată
câştigătoare asupra motivelor ce au stat la baza deciziei respective.
(26) Autoritatea contractantă poate să încheie contractul numai după împlinirea unui
termen de 20 de zile calendaristice de la data realizării comunicării prevăzute la alin.
(23).
(27) În cazul în care, în cadrul celei de-a doua proceduri de licitaţie publică nu se
depune nicio ofertă valabilă, autoritatea contractantă anulează procedura de licitaţie.
(28) Pentru cea de-a doua licitaţie va fi păstrată documentaţia de atribuire aprobată
pentru prima licitaţie.
(29) Cea de-a doua licitaţie se organizează în condiţiile prevăzute la art. 336 alin. (1) (12) din Codul Administrativ.

Încheierea contractului
(1) Contractul de închiriere cuprinde clauze de natură să asigure folosinţa bunului
închiriat, potrivit specificului acestuia.
(2) Contractul se încheie în formă scrisă, sub sancţiunea nulităţii.
(3) Contractul cuprinde clauze privind despăgubirile, în situaţia denunţării contractului
înainte de expirarea termenului.
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(4) Predarea-primirea bunului se face prin proces-verbal în termen de maximum 30 de
zile de la data constituirii garanţiei.

Neîncheierea contractului
(1) Neîncheierea contractului într-un termen de 20 de zile calendaristice de la data
împlinirii termenului prevăzut la art. 341 alin. (26) Codul Administrativ poate atrage plata
daunelor-interese de către partea în culpă.
(2) Refuzul ofertantului declarat câştigător de a încheia contractul poate atrage după
sine plata daunelor-interese.
(3) În cazul în care ofertantul declarat câştigător refuză încheierea contractului,
procedura de licitaţie se anulează, iar autoritatea contractantă reia procedura, în
condiţiile legii, studiul de oportunitate păstrându-şi valabilitatea.
(4) Daunele-interese prevăzute la alin. (1) şi (2) se stabilesc de către tribunalul în a
cărui rază teritorială se află sediul autorităţii contractante, la cererea părţii interesate,
dacă părţile nu stabilesc altfel.
(5) În cazul în care autoritatea contractantă nu poate încheia contractul cu ofertantul
declarat câştigător din cauza faptului că ofertantul în cauză se află într-o situaţie de
forţă majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul, autoritatea
contractantă are dreptul să declare câştigătoare oferta clasată pe locul doi, în condiţiile
în care aceasta este admisibilă.
(6) În cazul în care, în situaţia prevăzută la alin. (5), nu există o ofertă clasată pe locul
doi admisibilă, se aplică prevederile alin. (3).
(7) În situaţia în care au avut loc modificări legislative care au ca obiect instituirea,
modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite naţionale sau locale al căror efect
se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul
contractului, chiria poate fi ajustată, la cererea oricărei părţi, dacă posibilitatea de
ajustare a fost prevăzută în documentaţia de atribuire.
În legatură cu oferta se precizează urmatoarele:
- oferta trebuie sa fie fermă;
- organizatorul licitației are dreptul să descalifice orice ofertant care nu îndeplinește una
sau mai multe cerințe impuse prin documentele licitației și prin aceste instructiuni;
- depunerea ofertei reprezintă manifestarea voinței ofertantului de a semna contractul
de închiriere;
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- revocarea ofertei de catre ofertant, dupa deschiderea ei sau dupa adjudecare atrage
dupa sine pierderea garanției de participare;
- nu se acceptă completarea dosarului cu documente în timpul desfășurării licitației.
Dacă din diferite motive, înainte de data stabilită pentru desfășurarea licitației, aceasta
se amână, se revocă sau se anulează, decizia de amânare, revocare sau anulare nu
poate fi atacată de ofertanți. În acest caz, ofertanților li se va înapoia în termen de cel
mult 10 zile, garanția de participare la licitație și contravaloarea documentației de
licitație, pe baza unei cereri scrise și înregistrate la sediul Primăriei orașului Avrig.

V. GARANȚII:
În vederea participării la licitație ofertanții sunt obligați:
- să achite documentația aferentă licitaţiei, în suma de 100 lei
- să depună la organizator garanția de participare în valoare de 48 euro fara TVA ,
echivalenta in lei corespunde la cursul BNR la data achitarii documentatiei de atribuire,
stabilită la nivelul contravalorii a două chirii.
Depunerea contravalorii documentației și a garanției se face la Casieria Primariei
orasului Avrig, str. Gh. Lazăr, nr.10.
Garantia va fi restituita la incetarea contractului, daca starea terenului predat
corespunde cu starea initiala a acestuia in momentul predarii, mai putin uzura normala
datorata folosintei.
Ofertanților necâștigători li se restituie garanția de participare în termen de 30 de zile de
la data depunerii solicitării de restituire a garanției. Garanția de participare se pierde in
cazul ofertantului caștigător, dacă acesta nu se prezintă la data prevazută de comisie
pentru perfectarea contractului de închiriere.
În cazul în care în urma publicării anunţului de licitaţie nu au fost depuse cel puţin două
oferte valabile, autoritatea contractantă este obligată să anuleze procedura şi să
organizeze o nouă licitaţie, cu respectarea procedurii prezentata mai sus.

Intocmit
Compartiment Achiziții Publice și Licitații
Stanciu Mihaela Iulia
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