ROMANIA
JUDETUL TULCEA

U.A.T. ORASUL BABADAG
ADRESA: STR. REPUBLICII NR.89
TEL.: 0240 561 012

mail: contact@primaria-babadag.ro
www.primaria-babadag.ro/
Compartimentul Achizitii Publice

FAX.: 0240 562 939

NR.______/____________

Aprob,
PRIMAR,
Caraman Georgian
ANUNT
la procedura organizată pentru atribuirea contractului având ca obiect cumpărarea unui imobil constructie , regim de înăltime Parter, cu suprafata cuprinsa intre 90-100 mp si teren aferent, de către
U.A.T.Orasul Babadag , cu destinatia sediu, Cod CPV -70121200-7- Servicii de achiziţionare de imobile
1. INTRODUCERE
U.A.T. Orasul Babadag intentioneaza sa achitioneze imobil - constructie , regim de înăltime Parter, cu
suprafata cuprinsa intre 90-100 mp si teren aferent, de către U.A.T.Orasul Babadag , cu destinatia sediu
2. DATE DESPRE ACHIZITOR
2.1 Denumire: U.A.T. Orasul Babadag
2.2 Adresă: Babadag, str. Republicii, nr. 89
2.3 Persoană de contact: Simion Cristina
2.4 Date de contact: tel. 0240 561 012, fax. 0240 562 939, e-mail: achizitii.babadag@yahoo.com
2.5 Comunicările se vor face prin e-mail, fax sau poştă.
3. OBIECTUL CONTRACTULUI
3 .1 Denumirea achiziţiei: imobil - constructie , regim de înăltime Parter, cu suprafata cuprinsa intre 90100 mp si teren aferent, de către U.A.T.Orasul Babadag , cu destinatia sediu
3.2. Cod CPV 70121200-7- Servicii de achiziţionare de imobile
4. Documentatia de atribuire este disponibila pe pagina de internet: www.primaria-babadag.ro Pentru relatii
suplimentare , va rugam sa va Compartimentului Achizitii Publice- Cristina Simion , tel. 0757/11.08.50.
5. OFERTELE
I.1. Informatii privind depunerea ofertei :
Termen limita de depunere a ofertei: 18.07.2017, ora 16.00
Sesiunea de deschidere a ofertelor: 21.07.2017, ora 16.00
Adresa unde se primesc ofertele:
ORASUL BABADAG, str. Republicii, nr.89,Judetul Tulcea, cod postal 825100
Ofertele care sunt depuse la o altă adresă de corespondență decât cea stabilită sau după termenul limită de
depunere, sunt considerate respinse și vor fi returnate nedeschise către expeditor în baza unei solicitări
scrise a reprezentantului împuternicit al ofertantului.
Date limita de primire a solicitarilor de clarificari: 14.07.2017, ora: 16,00
Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari: 17.07.2017, ora: 16,00
SC/SC
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APROB,
PRIMAR
Georgian CARAMAN

Documentatie de atribuire a contractului având ca obiect

cumpărarea unui imobil - constructie , regim de înăltime Parter,
cu suprafata cuprinsa intre 90-100 mp si teren aferent, de către
U.A.T.Orasul Babadag , cu destinatia sediu

Cod CPV -70121200-7- Servicii de achiziţionare de imobile

IULIE 2017
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I.

INFORMATII GENERALE

I.1. Achizitor

Denumire: U.A.T. ORASUL BABADAG
Adresa: ORASUL BABADAG, str. Republicii, nr.89,Judetul Tulcea, cod postal 825100
Adresa de corespondență: ORASUL BABADAG, str. Republicii, nr.89,Judetul Tulcea, cod postal 825100
Persoana de contact: Simion Cristina

Telefon: 0240/561.012 / 0757 11.08.50

E-mail: achizitii.babadag@yahoo.com

Fax: 0240/562.939

Adresa de internet: www.primaria-babadag.ro

I.2. Informatii privind depunerea ofertei :
Termen limita de depunere a ofertei: 18.07.2017, ora 16.00
Sesiunea de deschidere a ofertelor: 21.07.2017, ora 16.00
Adresa unde se primesc ofertele:

ORASUL BABADAG, str. Republicii, nr.89,Judetul Tulcea, cod postal 825100
Ofertele care sunt depuse la o altă adresă de corespondență decât cea stabilită sau după

termenul limită de depunere, sunt considerate respinse și vor fi returnate nedeschise către
expeditor în baza unei solicitări scrise a reprezentantului împuternicit al ofertantului
Date limita de primire a solicitarilor de clarificari: 14.07.2017, ora: 16,00
Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari: 17.07.2017, ora: 16,00
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II. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZITIE
II.1. Descriere
II.1.a. Denumirea contractului de achizitie:
Achizitie imobil cu destinatia de sediu

II.1.b. Descrierea serviciilor ce vor fi achiziţionate: Achizitia unui imobil - constructie , regim de
înăltime Parter, cu suprafata cuprinsa intre 90-100 mp si teren aferent, de către
U.A.T.Orasul Babadag , cu destinatia sediu
II.1.c. Tipul contractului de achizitie si locatia
Lucrări

Produse

X

Servicii

Execuţie

Cumpărare

X

Categoria serviciului

Proiectare si execuţie

Leasing

2A

Realizare prin orice mijloace
corespunzătoare
cerinţelor
specificate de achizitor

Inchiriere

2B

Principala locaţie a lucrării:

Principalul loc de livrare:

Cumpărare in rate
Principalul loc de prestare:

Babadag
II. 1. d. Procedura se finalizeaza prin: Contract de vanzare cumparare
II.1.e. Durata contractului de achiziţie: Contractul se finalizează odată cu transferul de proprietate, în urma
semnării contractului de vânzare-cumpărare
II.1.f. Oferte alternative sunt acceptate: Toate ofertele trebuie să îndeplinească cerinţele minime impuse prin
prezenta documentaţie.

III. Legislatia aplicabila
1.art. 29, alin (1), lit.a) din Legea nr. 98.2016
2. Normele procedurale interne aprobate prin H.C.L. nr. 88/26.05.2017

IV. Valoarea estimata
Valoarea estimata a contractului este de 120.000 lei , reprezentand credite de angajament , din care credite
bugetare pentru anul 2017 – 60.000 lei.
Orice oferta care propune un pret peste aceasta valoare va fi respinsa ca inacceptabila.
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V. CERINŢE MINIME DE CALIFICARE ŞI SELECŢIE
V.1 Capacitatea de ofertare
În situaţia în care din documentele solicitate reiese că ofertantul nu-şi poate dovedi calitatea, documentele nu sunt
în termenul de valabilitate, nu sunt prezentate în forma solicitată sau lipsesc, acesta va fi exclus de la procedura
pentru atribuirea contractului.
1.

Declaratie pe proprie raspundere – Sectiunea Formulare .
Cerinţa obligatorie
Persoane juridice
- copie certificat de inregistrare la Registrul Comertului
Cerinţă obligatorie:
Persoane fizice

-

copie buletin/carte de identitate

Cerinţă obligatorie:
Agentii imobiliare

-

contract de intermediere
copie certificat de inregistrare la Registrul Comertului

V.2. Alte informatii
Procedura de atribuire se deruleaza in urmatoarele etape:
1.
2.
3.

Preselectia candidatilor pe baza ofertelor depuse conform Anexei 1
Negocierea
Evaluarea ofertelor finale depuse

1.

Preselectia candidatilor se va realiza conform documentatiei de atribuire prezente si a caietului de sarcini,
cu completarea datelor si documentelor din anexa nr.1.

Dupa verificarea documentaţiilor, comisia de evaluare va realiza un clasament cu ofertele primite si va invita la
negociere pe primul clasat, urmand sa transmita ofertantilor o comunicare in acest sens.
Comisia de evaluare
a) verifică ofertele în vederea respectării cerințelor minime solicitate a fi indeplinite la data limită de depunere a
ofertelor, aşa cum sunt acestea stabilite de autoritatea contractantă în cadrul invitației de participare.
b) vizitează imobilului –oferit spre cumpărare, de operatorii economici participanți la procedura de cumpărare,
după caz, cu respectarea următorilor pași:
- anunțarea ofertanților asupra zilei și orei în care se va efectua o vizionare a imobilului ;
- vizionarea locaţiei propusă spre cumpărare prin vizionarea la faţa locului.
c) Realizarea unei evaluari a imobilului daca este cazul (evaluare suportata de catre Achizitor)
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2.

Negocierea pretului si a optiunilor tehnice, obligatiile partilor in vederea atribuirii contractului de achizitie
precum si orice alte elemente ale viitorului contract.
In cazul in care ofertantul clasat pe primul loc nu se prezinta la negociere , se va proceda la invitarea
urmatorului clasat.

3.

Ofertantul dupa etapa de negociere vor depune oferta finala de pret si specificatiile tehnice refacute
daca au fost purtate negocieri privind optiunile tehnice. Evaluarea punctajului se va face pe baza
criteriilor stabilite intial si a pretului negociat, precum si specificatiilor tehnice modificate daca este cazul,
respectandu-se caietul de sarcini.
Ofertantul clasat pe locul 1 dupa evaluarea finala va depune documentele mentionate in Anexa 2. In cazul in
care documentele furnizate de ofertantul clasat pe locul 1 dupa evaluarea ofertelor finale depuse sunt considerate
de catre comisie conforme si acceptabile se va semna un antecontract de vanzare cumparare in fata unui notar
public sau avocat, dupa care se va declara respectivul ofertant castigator si se vor instiinta ceilalti ofertanti cu
privire la rezultatul procedurii.
In antecontract se vor stipula pretul ofertat, precum si obligatiile ce cad in sarcina proprietarului necesare
semnarii contractului de vanzare cumparare, inclusiv pezentarea certificatului energetic, daca acesta nu exista deja
la acel moment.
In cazul in care din documentele primite reiese ca ofertantul a depus o oferta neconforma si/sau nu a depus
certificatul energetic, nu se poate incheia contractul de vanzare cumparare in fata notarului public, comisia se va
adresa urmatorului/urmatorilor clasat/i, in functie de situatie.
Certificatul de eficienta energetica va fi intocmit de primul clasat cu care urmeaza sa incheie contractul sub
sanctiunea rezilierii/respingerii ofertei ca neconforma. Eficienta energetica a cladirii conform certificatului eliberat
de o persoana autorizata poate fi de minim clasa D. In cazul in care ofertantul clasat pe primul loc renunta sa
incheie contractul, achizitorul poate sa incheie contractul cu urmatorul ofertant clasificat dupa parcurgerea
procedurii valabile pentru primul clasat (antecontract, expertizare, certificat energetic, depunere si verificare
documente).
Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia in forma autentica la un notar public şi, ulterior certificării de
către o persoană autorizată a stării tehnice, a indeplinirii cerintelor tehnice din documentatie si a caietului de
sarcini şi a faptului că preţul nu depăşeşte valoarea de piaţă. Aceasta evaluare va fi intocmita de un evaluator
certificat si va fi suportata de catre Achizitor.
Pretul final va fi stabilit dupa etapa de negociere.
In situatia in care oferta se depune print-o agentie imobiliara achizitorul nu acorda comision. Comisionul se va
retine exclusiv de la proprietar.
Plata se va efectua în contul proprietarului sau a persoanei mentionate in contractul de vanzare cumparare , conform
clauzelor contractuale.
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VI.

Criteriul de evaluare este:
Pretul cel mai scăzut
Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico – economic
Criterii de evaluare:
- pretul ofertei
40 puncte
- caracteristici tehnice si functionale 50 puncte
- atractivitatea si aspectul estetic al imobilului –10 puncte

X

Punctajtotal = Punctajulofertei + Punctajultehnic

a) Punctajul pentru pretul ofertei se calculeaza astfel:
Pofertei = Pmin/Pofertat x 50, unde
Pofertei = punctajul ofertei
Pmin = pretul minim oferit
Pofertat = pretul oferit

b) Punctajul pentru criteriul “caracteristici tehnice si functionale” se calculeaza adunand punctele pentru
urmatoarele criterii:
- anul construirii cladirii (max. 10 puncte):
-

dupa 1990: 10 puncte
1990-1980: 8 puncte
1980 – 1970: 5 puncte

- configuratia spatiului (max. 10 puncte):
-

- Imobil individual cu suparafata solicitata – 10 puncte;
Spatiu situat la parter- 5 puncte;

- suprafata folosibila (max. 10 puncte). (NOTA: Nu se iau in calcul pentru suprafata utila: spatiile cu suprafata mai
mica de 8 mp )
- minim 4 spatii interioare - 10 puncte
- minim 3 spatii distince(cladiri independente) - 5 puncte
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- alte cerinte (max. 20 puncte):
-

racord utilitati (apa, canalizare, energie) : 10 puncte
tamplarie cu geamuri termopan : 5 puncte.
Garaj : 5 puncte

- suprafata teren liber, neafectat de constructii. (max. 10 puncte):
-

50-100 mp: 10 puncte
peste 100 mp: 5 puncte.

- atractivitatea si aspectul estetic al imobilului – max 10 puncte
Acest punctaj se va oferi dupa etapa de vizionare a imobilelor si dupa negocierea pretului si a altor aspecte tehnice.
In procedura de ofertare finala se va adauga punctajul oferit de comisia de evaluare. In acest punctaj se vor include
aspecte privind accesul in cladire, posibilitatea de functionare optima, eficienta interactiunii cu publicul si
posibilitatea de dezmembreare ulterioara.
VII. Modul de prezentare a ofertei
7.1. Limba de redactare a ofertei

limba romana
RON fara TVA.

7.2. Moneda în care este exprimat preţul
contractului

Ofertele de pret prezentate in alta moneda vor fi calculate/evaluate
la cursul de schimb valutar in RON comunicat de BNR din data limita
de depunere a ofertelor financiare.
90 de zile si până la data semnării contractului in forma autentica.

7.3. Perioada minimă de valabilitate a ofertei

Achizitorul aduce la cunostinta ofertantilor ca achizitia acestui imobil
se va face din resurse externe si din contributia proprie care este
constituita prin credit bancar. Achizitorul va putea anula prezenta
procedura printr-o notificare scrisa adresata tuturor ofertantilor
fara vreo penalitate pana cel tarziu la data semnarii antecontractului de
vanzare- cumparare si pentru motive temeinic intemeiate. Daca anularea
achizitiei intervine dupa data semnarii antecontractului de vanzare cumparare
penalitatile sunt cele stabilite si negociate de parti in antecontract.

Ofertantul trebuie sa prezinte un exemplar al ofertei in original.
7.4. Modul efectiv de prezentare a ofertei

Ordinea ofertei va trebui să fie după cum urmează:
1. Documentatia de calificare;
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2. Propunerea tehnică
3. Propunerea financiară
Ofertantul va depune un opis al tuturor documentelor prezentate.
Plicul exterior va avea inscrisa mentiunea A NU SE DESFACE PANA LA
DATA DE 18.07.2017, ora 16.00

Conţinutul documentelor de calificare şi selecţie
pentru toţi ofertanţii

Pe langa documentele/datele prevazute la punctul III.2 si in caietul de
sarcini se vor mai depune:
-

copie dupa contractul de proprietate
plan de situatie sau detalierea amplasarii imobilului
planuri de arhitectura a nivelelor sau detalii privind spatiul
oferta tehnica (anexa nr. 1)
alte documente suport
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Documentele solicitate mai jos se vor depune de ofertantul selectat
pe locul 1 dupa etapa de ofertare finala, care va completa anexa nr.2
in termenul ce va fi comunicat de achizitor, anterior semnarii
antecontractului de vanzare-cumparare.
Se vor depune urmatoarele documente:
-

Documente ce se depun de ofertantul clasat pe
locul 1

-

-

aprobarea de instrainare a imobilului, data de organismul
abilitat, care poate fi, dupa caz, adunarea generala a actionarilor,
consiliul de administratie, acordul asociatului unic (numai pentru
persoane juridice)
extras de carte funciară pentru informare, eliberat cu cel mult 15 zile
înaintea depunerii documentatiei
declaratie notariala pe propria raspundere din care sa reiasa ca
imobilul nu se afla in litigiu, nu este grevat de sarcini sau
servituti, nu este revendicat in baza Legii nr. 10/2001, nu face obiectul
unor executari silite, nu se afla incadrat in categoria celor cu risc seismic
ridicat si nu a facut în ultimii 10 ani obiectul unei finanţări naţionale sau
comunitare. In declaratie se va mentiona si faptul ca ofertantul se obliga
sa nu vanda imobilul unui tert pana la comunicarea rezultatului procedurii
si sa incheie cu achizitorul contract de vanzare-cumparare in forma
autentica , in situatia in care va fi declarat castigator .
dovada privind inregistrarea fiscala pentru imobilul ofertat
documentatie cadastrala in copie, pana cel mai tarziu momentul incheierii
contractului de vanzare-cumparare
certificat de performanta energetica care sa se incadreze in minim clasa D.
In situatia in care clasificarea va fi sub clasa D, achizitorul va inceta
procedura de vanzare-cumparare, fara nicio penalitate si va continua
procedura cu urmatorul/urmatorii clasati.

Propunerea tehnica trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a
tuturor cerinţelor prevăzute în Caietul de sarcini.
Neabordarea in propunerea tehnica a tuturor aspectelor mentionate
in Caietul de Sarcini sau neprezentarea atrage dupa sine incadrarea
propunerii tehnice ca fiind neconforma
Continutul propunerii tehnice

Lipsa unui document nu duce la descalificarea
imediata a
ofertantului. Achizitorul are dreptul de a cere documente şi/sau
informaţii suplimentare ofertantului respectiv, acesta având
obligaţia de a le pune la dispoziţia achizitorului în termenul cerut de
acesta.
Documentele vor fi depuse în original sau copie legalizată dupa caz.
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Continutul propunerii financiare

Alte
instrucţiuni
de
prezentare
documentatiei de participare

Prezentarea formularului de oferta, in original, semnat de ofertant.

a

Orice ştersătură, adăugare, interliniere sau scris peste documentatie
sunt valide doar dacă sunt vizate de către persoana/persoanele
autorizată/autorizate să semneze oferta.
Documentatia de participare la procedura se primeste de Achizitor
doar daca este intacta si sigilata si se păstrează de aceasta, până la
data si ora deschiderii procedurii.

7.5. Posibilitatea retragerii sau modificării
ofertei

Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau a-si retrage oferta
numai inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor si
numai printr-o solicitare scrisa in acest sens.
In cazul in care ofertantul doreste sa opereze modificari in oferta deja
depusa, acesta are obligatia de a asigura primirea si inregistrarea
modificarilor respective de catre Achizitor pana la data limita pentru
depunerea ofertelor.
Ofertantul nu are dreptul de a-si retrage sau a-si modifica oferta dupa
expirarea datei limita pentru depunerea ofertelor, sub sanctiunea
excluderii acestuia din procedură

7.6. Informaţii referitoare la termenele de
livrare

Contractul de vanzare cumparare se va incheia in termen de maxim
90 de zile de la data comunicarii castigatorului sau de la data
solutionarii contestatiilor, dupa caz.
Imobilul se va preda la data semnării contractului de către părţi sau la
un termen stabilit de comun acord prin contractul de vânzarecumpărare incheiat în formă autentică.

7.7 Modalităţi de contestare a deciziei
achizitorului de atribuire a contractului de
achiziţie şi de soluţionare a contestaţiei

Decizia de atribuire a contractului de achiziţie va putea fi contestată
în termen de 5 zile de la data primirii acesteia, în scris.
Orice ofertant care se consideră vătămat într-un drept al său ori întrun interes legitim ca urmare a comunicării rezultatului procedurii de
atribuire va solicita Autoritatii contractante revocarea sau
modificarea actului sau a deciziei, prin intermediul unei contestatii
administrative formulată în cel mult 5 zile de la data comunicării
acestuia/acesteia.
Autoritatea contractantă va analiza și va soluționa contestatia
administrativă, în termen de cel mult 5 zile de la data înregistrării
acesteia.
Ofertantul vătămat într-un drept al său ori într-un interes legitim
printr-un act sau o decizie a Autorității Contractante, nemulțumit de
răspunsul formulat de aceasta cu privire la contestatia administrativă
depusă sau care nu a primit niciun răspuns în termenul prevăzut la
alin. (2), poate sesiza instanța de contencios administrativ
competentă.
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5.8 Clauzele contractuale obligatorii, inclusive
condiţiile de actualizare/ modificare a preţului
contractului de achiziţie

Clauzele contractuale obligatorii vor respecta caietul de sarcini,
temenele si criteriile stabilite in prezenta documentatie de atribuire,
precum si conditiile de forma si fond stabilite de notar.
Pretul stabilit in oferta financiara este maxim. Partile pot stabili un
pret mai mic dupa vizionarea imobilului la fata locului si verificarea
gradului de uzura a acestuia, precum si confruntarea cu aspectele
mentionate in oferta financiara. Pretul renegociat va fi mentionat in
antecontractul de vanzare cumparare.
Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia sub rezerva autentificării la un
notar public şi, anterior, a certificării de către o persoană autorizată a stării
tehnice şi a faptului că preţul nu depăşeşte valoarea de piaţă. Evaluarea va fi
facuta de Achizitor pe cheltuiala acestuia.
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CAIET DE SARCINI

I.

Cerinte minime de calificare

Pentru ca o oferta sa fie supusa evaluarii de catre membrii Comisiei de evaluare, aceasta trebuie sa indeplineasca
cerintele minimale , atat in ceea ce priveste situatia juridica a imobilului si indeplinirea conditiilor pentru ca
acesta sa poata fi vandut de indata ce un anumit ofertant este declarat castigator, cat si din perspectiva
caracteristicilor tehnice si functionale ale imobilului care il fac eligibil scopului propus.

a.

Cerinte minime privind situatia juridica a imobilului
Sa se afle in proprietatea ofertantului;
Sa fie liber de sarcini sau sa existe un document din care sa rezulte ca, la data semnarii contractului,
imobilul va fi liber de sarcini;
Sa nu existe litigii cu privire la imobil

b. Cerinte tehnice si functionale minimale

a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

imobilul sa fie individual, situat in intravilan, zona centrala;
sa aiba acces facil, auto si pentru public :
imobil cu maxim 1 nivel
suprafata utila de min. 70 mp care sa permita desfasurarea unor activitati distincte:
- de relatii cu publicul
- activitati interne de birou
- de conducere
utilitatile (energie electrica, gaze si apa-canal) sa fie contorizate si functionale;
imobilul trebuie sa prezinte minim 1 grupuri sanitare cu chiuveta si vas WC placate cu gresie si faianta
sau echivalente.
spatiul sa fie pardosit cu parchet, mocheta de trafic intens, gresie sau alte materiale asemanatoare;
prezentarea exterioara a imobilului sa fie reprezentativa (aspect ingrijit/ intretinut fara degradari);
imobilul sa prezinte siguranta in exploatare;
in cazul in care imobilul este mansardat, inaltimea peretelui dinspre exterior in spatiile din mansarda
sa permita utilizarea corespunzatoare a spatiului;
pentru imobilul ofertat sa existe certificat energetic minim clasa D, cel tarziu la momentul semnarii
contractului de vanzare-cumparare.
Imprejmuire existenta

Alte cerinţe
a) fotografii color de ansamblu, ale fatadelor si ale tuturor spatiilor interioare si exterioare
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b) oferta tehnica va fi intocmita prin descrierea punct cu punct a cerintelor tehnice si functionale
solicitate prin caietul de sarcini.
Ofertele prezentate trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute in prezentul caiet de sarcini . In caz
contrar ofertele vor fi respinse ca neconforme.

II.

Propunerea tehnica

Se va completa anexa nr. 1 - Sectiunea Formulare.

III.

Propunerea financiara

Propunerea financiara va cuprinde:
a) Pretul in lei/mp suprafata utila ;
b) Pretul in lei/mp pentru teren;
c) Pretul total in lei a intregului imobil (constructie+teren)
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FORMULARE -
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OFERTANTUL
__________________
(denumirea/numele)

Declaraţie pe propria răspundere

1. Subsemnatul,
...............................................................
reprezentant
împuternicit al …………................................................ (daca este cazul), declar pe propria
răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că, la procedura competitiva
pentru atribuirea contractului de achiziţie a unui imobil, din data de .......................
(zi/lună/an), organizată de U.A.T.Orasul Babadag, particip şi depun ofertă:
în nume propriu;
ca
mandatar
al
proprietarului,
conform
……………..........................………………;
2. Subsemnatul declar că voi informa imediat achizitorul dacă vor interveni
modificări în prezenta declaraţie si/sau cu privire la orice aspect pe parcursul derulării
procedurii de atribuire a contractului de achiziţie sau, în cazul în care vom fi desemnaţi
câştigători, pana la semnarea contractului de vanzare-cumparare si a procesului verbal de
predare-primire.
3. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare
detaliu şi înţeleg că achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în
scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
4. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială,
bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Fundatiei
pentru Dezvoltarea Societatii Civile cu privire la orice aspect tehnic,juridic şi financiar legat de
imobil.
5. Până la comunicarea rezultatului procedurii sau pana la încheierea şi semnarea
contractului, in cazul in care oferta va fi declarata castigatoare, aceasta ofertă, împreuna cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare,
vor constitui un angajament ferm între noi.
6. Totodată,in functie de comunicarea achizitorului privind rezultatul procedurii, ne
obligăm să completăm oferta cu documentele menţionate în documentatia de atribuire,
conform anexei nr. 2.
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Anexez:
copie dupa actul de proprietate (pentru teren si constructie)
plan de situatie sau detalierea amplasarii imobilului
planuri de arhitectura a nivelelor sau detalii privind spatiul
oferta tehnica (anexa nr. 1)
alte documente suport

Data _____/_____/_____

Semnatura
_______________________________
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Ofertant ____________________
nr.1

Anexa

(denumirea/numele)

PROPUNEREA TEHNICĂ SI OFERTA FINANCIARA

Examinând

documentaţia

pentu

ofertanti

şi

caietul

de

sarcini,

subsemnatul/ii

..................................................................., reprezentant/i al ofertantului (daca este
cazul)
...................................................................................................................................
..
ofer spre vanzare, în conformitate cu prevederile şi criteriile cuprinse în documentaţia pentru
ofertanti,

imobilul

situat

in

orasul

Babadag,

.................................................................................
..............................................................................................................

(adresa

exacta), inscris in Cartea funciara nr ..............., cu nr.cadastral .................., la pretul de
.................................

fara

TVA,

la

care

se

aduaga

TVA

in

suma

de

......................................... (daca este cazul)

Declar pe propria

răspundere că

imobilul

îndeplineşte criteriile solicitate prin

documentaţie şi caietul de sarcini, respectiv:
1. Este situat stradal la distanta de ....................................
2. Este cladire distincta/individuala cu acces stradal
3. Suprafata construita desfasurata1 este de ...... mp.

1

Conform dosarului cadastral sau alte documente similare.

17

ROMANIA
JUDETUL TULCEA
U.A.T. ORASUL BABADAG
ADRESA: STR. REPUBLICII NR.89
Norme procedurale interne
TEL.: 0240 561 012
mail: contact@primaria-babadag.ro
pentru atribuirea
având ca obiect
cumpărarea unui imobil compus
FAX.: 0240 562contractului
939
www.primaria-babadag.ro/

din teren cu
suprafata cuprinsa intre 900-1000 mp si constructie , regim de înăltime Parter, cu suprafata
cuprinsa intre 450-500 mp , de către U.A.T.Orasul Babadag cu destinatia sediu

4. Are suprafaţa utila2 de ........ mp cu ........ încăperi, reprezentand ...... % din suprafata
totala construita desfasurata, precum si ...... % suprafata utila folosibila ca birouri3;
5. Are o suprafata de teren libera de constructii de..........mp
6. Imobilul sau dupa caz spatiul este alcatuit din:

Demisol,

Parter, .... eteje,

Mansarda
7. Are un numar de ...... grupuri sanitare cu chiuveta si vas WC.
8. Incaperile

sunt

pardosite

cu

parchet

mocheta

gresie

altele:

.....................................
9. Are

toate

utilităţile

funcţionale,

respectiv

.........................................................................,
10.

are

nu are certificat de performanţă energetică având eficienţă energetică clasa

..........
11. Are toate autorizaţiile/autorizările legale
12. Racor enel trifazic________
13. Utilitatile sunt contorizate si functionale
14. Este dotat cu

centrala termica proprie

15. Fatada imobilului este într-o stare
16. Imobilul este construit in anul .........,
17. Imobilul se prezintă într-o stare

racordat la sistemul centralizat de incalzire

acceptabila
este

bună

foarte bună

nu este consolidat.

acceptabila

bună

foarte bună şi are toate

planseele din beton.
18. Acoperisul este din

tabla

tigla

terasa

altele: .........................................

19. Are un numar de ..... locuri de parcare, in interiorul imobilului/in curtea interioara /garaj
separat/in exterior cu autorizatie de parcare ori posibilitate de a o obtine.
20. Imobilul

este

nu este mansardat, iar inaltimea peretelui dinspre exterior in spatiile

din mansarda este de ...... m;
21. Corespunde exigenţelor caietului de sarcini, respectiv (bifaţi variantele corespunzătoare
sau completati informatile):
are ...... intrari separate de acces in cladire,
are ..... intrari direct din stradă
are rampa de acces pentru persoane cu handicap

2

Idem 1
Nu se iau in calcul pentru suprafata utila folosita ca birouri: garajele interioare, spatiile cu suprafata mai mica de
8 mp cu exceptia celor solicitate la lit.g) si f) din caietul de sarcini, dressingurile, terasele, logiile.

3
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are aer condiţionat la un număr de ..... încăperi si reprezinta .... % din suprafata utila;
are sistem integrat de racire
tamplaria este cu geam termopan, iar usile exterioare sunt din .................
22. Imobilul prezinta urmatoarele sisteme de protectie:
sistem integrat de alarmare la firma specializata/politie
sistem integrat anti-incendiu.

Declar ca sunt de acord cu evaluarea imobilului de către un expert autorizat, din punct de
vedere tehnic, cât şi al încadrării în preţul mediu pe piaţă al zonei.4

Alte elemente (cerute/necerute prin documentatie)
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
........................................................................................................

Semnatura
_______________________________

Data _____/_____/_____

4

Costurile expertizei tehnice vor fi suportate de achizitor
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Ofertant _________________________
2

Anexa nr.

(denumirea/numele)

DOCUMENTE
pentru ofertantul clasat pe locul 1

Subsemnatul

_____________________________,

împuternicit

al

____________________________, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii
din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte, că documentele sunt conforme cu
originalul.

Depun alăturat urmatoarele documente care sunt necesare incheierii antecontractului de
vanzare cumparare:
original

copie legalizată/certificată a aprobării de instrainare a imobilului, nr.

__________ semnată de __________________________________________
original

copie legalizată/certificată a actului de proprietate, respectiv contractul/titlul de

proprietate ........................................... nr. ...../............. asupra imobilului
original

copie legalizată/certificată extras de carte funciară, eliberat la data de

............................
declaratie notariala pe propria raspundere nr............. din ..........................din care reiese
ca imobilul nu se afla in litigiu, nu este grevat de sarcini sau servituti, nu este revendicat in baza
Legii nr. 10/2001, nu face obiectul unor executari silite, nu se afla incadrat in categoria celor cu risc
seismic ridicat si nu a facut în ultimii 10 ani obiectul unei finanţări naţionale sau comunitare
original

copie legalizată/certificată □ copie dovada privind inregistrarea fiscală nr.

.....................

pentru

imobilul

ofertat

eliberat

de

............................................................................................................
original
atestare

copie legalizată/certificată □ copie dovezi privind plata la zi a utilitatilor/certificat de
fiscala

nr.

..............

din

..............

emis

de

..................................................................................
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original

copie legalizată/certificată

original

copie legalizată/certificată

copie documentatie cadastrala:
copie certificat de performanta energetica clasa ..... nr.

.............. din ................ eliberat de .........................................

dovada constituire cont bancar/extras de cont
copie legalizată/certificată

copie act de identitate nr. .................. eliberat de

....................
alte

documente:

...............................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
..................

Semnatura
_______________________________

Data _____/_____/_____

AVIZAT,
Oficiul Juridic

Sef Birou A.P. si Investitii,

Stan Laura

Tataru Anisoara

Compartimentul A.P.si Investitii
Simion Cristina
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CAPITOLUL I
Preambul
Art. 1 din Legea nr. 98.2016 privind achizitiile publice, precizeaza faptul ca acest act normativ
reglementeaza modul de realizare a achiziţiilor publice, procedurile de atribuire a contractelor de
achiziţie publică şi de organizare a concursurilor de soluţii, instrumentele şi tehnicile specifice
care pot fi utilizate pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică, precum şi anumite aspecte
specifice în legătură cu executarea contractelor de achiziţie publică.
Avand in vedere prevederile art. 3 , lit. l si lit. m din acelasi act normativ , respectiv definitia
contractului de achiziţie publică - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului
administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulţi operatori economici şi una ori mai multe
autorităţi contractante, care are ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea
de servicii , contractul care are ca obiect cumpararea sau inchirierea unui imobil nu poate fi
incadrat in aceasta categorie, si pe cale de consecinta autoritatea contractanta nu are obligatia de
a aplica dispozitiile Legii nr. 98/2016.
Prevederile anterior mentionate, se coroboreaza cu art. 29, alin (1), lit.a) din Legea nr. 98.2016
privind achizitiile publice, articol potrivit caruia prezenta lege nu se aplică pentru atribuirea
contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru de servicii care au ca obiect cumpărarea sau
închirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri, clădiri existente, alte bunuri imobile ori a
drepturilor asupra acestora.
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Totodata, in conformitate cu prevederile art. 1, alin .1 din H. G. nr. 395/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, in procesul de
realizare a achiziţiilor publice orice situaţie pentru care nu există o reglementare explicită se
interpretează prin prisma principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind
achiziţiile publice, respectiv nediscriminarea; tratamentul egal; recunoaşterea reciprocă;
transparenţa ;proporţionalitatea;asumarea răspunderii.
In considerarea principiilor sus enuntate a fost elaborata prezenta procedura privind achizitia
unui imobil compus din teren cu suprafata cuprinsa intre 900-1000 mp si constructie , regim de
înăltime Parter, cu suprafata cuprinsa intre 450-500 mp, de către U.A.T.Orasul Babadag cu
destinatia sediu.

Dispozitii generale
Art. 1. Prezentele norme interne reglementează cadrul organizatoric si metodologia de
desfăsurare a procedurii de atribuire a contractelor având ca obiect cumpărarea unui imobil
compus compus din teren cu suprafata cuprinsa intre 900-1000 mp si constructie , regim de
înăltime Parter, cu suprafata cuprinsa intre 450-500 mp, de către U.A.T.Orasul Babadag cu
destinatia sediu.
Art. 2. Pe parcursul întregului proces de achizitie publică, astfel cum este reglementat în
prezentele Norme, la adoptarea oricărei decizii, trebuie avute în vedere următoarele principii:
a) nediscriminarea;
b) tratamentul egal;
c) recunoasterea reciprocă;
d) transparenţa;
e) proportionalitatea;
f) eficienta utilizării fondurilor publice;
g) asumarea răspunderii.
Art.3 Definiţii
în sensul prezentelor norme procedurale interne, se înţelege prin:
a) achiziţie: dobândirea definitivă de către o persoană juridică, definită ca autoritate contractantă,
a unor proprietăţi imobiliare, prin atribuirea unui contract de vanzare-cumparare;
b) autoritate contractantă – Orasul Babadag
d) Vânzător - Persoana fizica sau juridica cu care U.A.T.Orasul Babadag incheie contractul de
vanzare cumparare
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e)contract de achiziţie publică: contract, încheiat în formă scrisă, între autoritatea contractantă si
o persoana fizică sau juridică
f)operator economic: ofertantul care participă la procedură şi căruia i se poate atribui contractul
de achiziţie publică în urma aplicării procedurii prevăzute în prezentele norme procedurale
interne
g) ofertant: orice persoană fizică sau juridică care depune o oferta in cadrul procedurii de
atribuire;
h)ofertă: documentaţie care cuprinde propunerea tehnică, propunerea financiară şi orice
formulare sau documente solicitate în documentaţia de atribuire ;
i)propunere tehnică: document al ofertei elaborat pe baza cerinţelor din caietul de sarcini
stabilite de autoritatea contractantă;
j) propunere financiară: document al ofertei prin care se furnizează informaţiile cerute prin
documentaţia de atribuire cu privire la preţ, tarif, alte condiţii financiare şi comerciale;
k)căi de atac: contestaţiile administrative si/sau acţiunile în justiţie împotriva unor acte sau decizii
invocate ca nelegale şi prin care se solicită suspendarea, corectarea, repetarea, revocarea,
modificarea sau anularea unui act, a unei decizii sau a unei proceduri aplicate de către autoritatea
contractantă;
l). zi / zile - reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

Art.4. Orice persoana fizică sau juridică care vinde proprietăţi imobiliare are dreptul de a depune
oferta, în condiţiile prezentelor norme procedurale interne, la procedura de atribuire, printr- un
reprezentat împuternicit.
Art.5 (1)Numărul de vânzători care au dreptul de a depune oferta, este nelimitat.
(2)Mai mulţi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comună,
fără a fi obligaţi să îşi legalizeze din punct de vedere formal asocierea.
(3)Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ca asocierea să fie legalizată numai în cazul în
care oferta comună este declarată câştigătoare şi numai dacă o astfel de măsura reprezintă o
condiţie necesară pentru buna îndeplinire a contractului.
(4)Operatorul economic nu are dreptul, în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire:
a)să participe la două sau mai multe asocieri de operatori economici;
b)să depună candidatura/oferta individuală şi o altă candidatură/ofertă comună;
c)să depună oferta individuală şi să fie nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte.
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(5)Întreprinderile afiliate au dreptul de a participa în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire, dar
numai în cazul în care participarea acestora nu este de natură să distorsioneze concurenţa.
(6)În sensul prevederilor alin. (5), prin întreprindere afiliată se înţelege orice subiect de drept:
a)asupra căruia un alt subiect de drept poate exercita, direct sau indirect, o influenţă dominantă;
sau
b)care poate exercita o influenţă dominantă asupra altui subiect de drept; sau care, ca urmare a
asocierii cu un subiect de drept, se află sub influenţa dominantă a unui alt subiect de drept.
Art. 6. Prețul ofertei va fi exprimat în conformitate cu cerinţele documentaţiei de atribuire.
Art. 7. Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, Autoritatea contractantă va lua toate
măsurile necesare pentru evitarea apariţiei unor situaţii de natură să determine existenţa unui
conflict de interese şi/sau manifestarea concurenţei neloiale. În cazul în care se constată apariţia
unor astfel de situaţii, se va proceda la eliminarea efectelor rezultate dintr-o astfel de
împrejurare, adoptându-se potrivit competenţelor, după caz, măsuri corective de modificare,
încetare, revocare, anulare şi altele asemenea ale actelor care au afectat aplicarea corecta a
procedurii de atribuire sau ale activităţilor care au legatură cu acestea.

CAPITOLUL II
Reguli generale pentru desfășurarea procedurii având ca obiect cumpărarea cumpărarea unui
unui imobil compus din teren cu suprafata cuprinsa intre 900-1000 mp si constructie , regim de
înăltime Parter, cu suprafata cuprinsa intre 450-500 mp, de către U.A.T.Orasul Babadag cu
destinatia sediu
Art. 8. (1) Autoritatea contractantă atribuie contractul de vânzare - cumpărare a unui imobil
compus din teren cu suprafata cuprinsa intre 900-1000 mp si constructie , regim de înăltime
Parter, cu suprafata cuprinsa intre 450-500 mp, de către U.A.T.Orasul Babadag cu destinatia
sediu, printr-o procedură de cumpărare organizată în baza prezentelor norme procedurale
interne.
(2) În situația în care procedura de atribuire a unui contract având ca obiect cumpărarea unui
imobil, compus din teren cu suprafata cuprinsa intre 900-1000 mp si constructie , regim de
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înăltime Parter, cu suprafata cuprinsa intre 450-500 mp, de către U.A.T.Orasul Babadag cu
destinatia sediu, nu se finalizează prin încheierea unui contract, Autoritatea Contractantă are
dreptul de a relua procedura, cu modificarea, după caz, a unor prevederi din documentația de
atribuire aprobată inițial.

Art.9. În vederea respectării principiului transparenţei, autoritatea contractantă:
a) publică invitația de participare însoțită de documentația de atribuire şi prezentele norme
procedurale interne pe pagina oficială de internet a instituţiei: www.primaria-babadag.ro
(b) publică anuntul privind demararea procedurii în doua cotidiane (local si de circulaţie
naţională)

Art. 10. Comunicarea între părți se face în forma scrisă și/sau prin fax.

CAPITOLUL III
Derularea procedurii de cumpărare :
Art. 11. Procedura de cumpărare se desfășoară după cum urmează:
A. Lansarea procedurii de cumpărare:
a) postarea invitației de participare, a documentației de atribuire aferente şi a normelor
procedurale interne pe pagina oficială de internet a instituţiei :www.primaria-babadag.ro
b) publicarea unui anunt privind demararea procedurii in doua cotidiane (local si de circulaţie
naţională)
c) termenul limită pentru primirea ofertelor nu poate fi mai mic de 10 zile calendaristice de la
data publicării invitaţiei de participare pe site-ul institutiei.
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B. Primirea și transmiterea răspunsurilor la clarificări
(1) Orice operator economic are dreptul de a solicita, în scris, clarificări despre elementele
cuprinse în aceasta. Numarul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de
depunere a ofertelor este de 5 zile.
(2)Transmiterea răspunsului la clarificări către toți potențialii ofertanți se va face cu cel putin 3
zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.
(3) În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util,
punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenul de 3 zile , aceasta
din urmă răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care se respectă, în mod cumulativ,
următoarele:
a) perioada necesară pentru elaborarea şi transmiterea răspunsului face posibilă primirea
acestuia de către operatorii economici înainte de data-limită de depunere a ofertelor;
b) răspunsul nu modifică informaţiile deja publicate, nu afectează modul de elaborare a ofertelor
şi nici nu devine necesară publicarea unei erate.
(5) Autoritatea contractantă are obligaţia de a publica conţinutul răspunsului pe site-ul propriu,
fară a dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective.
(4) Autoritatea contractantă are dreptul de a completa, din proprie iniţiativă, în vederea
clarificării, documentaţia de atribuire.
(5) Orice astfel de completare trebuie publicată de către autoritatea contractantă pe site-ul
propriu, dacă acest fapt nu afectează participarea la procedura de atribuire.
C. Primirea ofertelor
a) primirea și înregistrarea ofertelor se face la sediul Autorității contractante;
b) ofertele care sunt depuse la o altă adresă de corespondență decât cea stabilită sau după
termenul limită de depunere, sunt considerate respinse și vor fi returnate nedeschise către
expeditor în baza unei solicitări scrise a reprezentantului împuternicit al ofertantului;
e) comisia însărcinată să identifice pe piața liberă imobil –teren+ construcție, numita prin
Dispozitia Primarului, poate transmite solicitări de clarificare operatorului economic/operatorilor
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economici participanți la procedura de cumpărare, secretariatul fiind asigurat de Compartimentul
Achizitii Publice.
f) ofertele vor fi respinse dacă cel puțin o cerință minimă prevăzută în caietul de sarcini nu a fost
îndeplinită.
D. Evaluarea ofertelor
a) În baza Dispozitiei Primarului se constituie Comisia însărcinată să identifice pe piața liberă
imobilul menționat la art.1.
b) comisia mai sus menționată verifică ofertele în vederea respectării cerințelor minime solicitate
a fi indeplinite la data limită de depunere a ofertelor, aşa cum sunt acestea stabilite de
autoritatea contractantă în cadrul invitației de participare.
c) vizitează imobilului –oferit spre cumpărare, de operatorii economici participanți la procedura
de cumpărare, după caz, cu respectarea următorilor pași:
- anunțarea ofertanților asupra zilei și orei în care se va efectua o vizionare a imobilului ;
- vizionarea locaţiei propusă spre cumpărare prin vizionarea la faţa locului.
d) se solicită clarificări și/sau documente suport suplimentare, dacă este cazul, pentru
demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime de calificare, secretariatul comisiei fiind asigurat prin
Compartimentul Achizitii Publice.
e) verifică ofertele prezentate de ofertanţi, din punctul de vedere al conformității administrative
și al modului în care acestea corespund cerinţelor minime din caietul de sarcini întocmind un
proces verbal de evaluare;
f) oferta care respectă atît cerințele minime de calificare cît și cele din caietul de sarcini va fi
înaintată Comisiei de negociere și de stabilire a prețului de achiziție a imobilului constituită în
baza Dispozitiei Primarului.
g) Comisia mai sus menționată va organiza mai multe runde de negocieri cu fiecare ofertant în
parte pînă cînd aceștia declară că oferta financiară este finală și nu mai poate fi îmbunătățită,
intocmind procese verbale de negociere.
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h) pe parcursul desfășurării procesului de evaluare și de negociere, membrii comisiei au obligația
de a păstra confidențialitatea și de a asigura imparțialitatea deciziei.
i) rezultatul procedurii de cumparare se comunică tuturor ofertanților în termen de 3 zile
lucrătoare de la data întocmirii unui raport final al procedurii de către Compartimentul Achizitii
Publice.
j) Compartimentul Achizitii Publice va supune spre aprobare Consiliului Local al orasului Babadag
oferta desemnată câștigătoare în vederea achiziționării,

CAPITOLUL IV
Căi de atac. Procedura prealabilă. Litigii
Art. 12. (1) Orice ofertant care se consideră vătămat într-un drept al său ori într-un interes legitim
ca urmare a comunicării rezultatului procedurii de atribuire va solicita Autoritatii contractante
revocarea sau modificarea actului sau a deciziei, prin intermediul unei contestatii administrative
formulată în cel mult 5 zile de la data comunicării acestuia/acesteia.
(2) Autoritatea contractantă va analiza și va soluționa contestatia administrativă, în termen de cel
mult 5 zile de la data înregistrării acesteia.
(3) Ofertantul vătămat într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act sau o decizie a
Autorității Contractante, nemulțumit de răspunsul formulat de aceasta cu privire la contestatia
administrativă depusă sau care nu a primit niciun răspuns în termenul prevăzut la alin. (2), poate
sesiza instanța de contencios administrativ competentă.
CAPITOLUL V
Anularea procedurii de atribuire
Art. 13. (1) Autoritatea Contractantă are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea
contractului, în următoarele cazuri:
a) niciunul dintre ofertanţi nu a îndeplinit condiţiile de calificare prevăzute în invitația de
participare;
b) au fost prezentate numai oferte neconforme sau inacceptabile;
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c) abateri grave afectează procedura pentru atribuirea contractului de vânzare cumpărare, sau
este imposibilă încheierea contractului de vânzare cumpărare.
d) pe parcursul procedurii de atribuire a fost pronunțată o hotărâre judecătorească definitivă care
duce la imposibilitatea semnarii contractului de vânzare cumpărare.
(2) Oferta este considerată inacceptabilă în următoarele situații:
a) a fost depusă după data si ora-limită de depunere sau la o altă adresă decât cea stabilită în
invitația de participare;
b) a fost depusă de un ofertant care nu îndeplineste cerințele minime de calificare;
c) constituie o alternativă la prevederile caietului de sarcini;
d) preţul, fără TVA, inclus în propunerea financiară depăşeşte valoarea estimată comunicată prin
invitaţia de participare.
(3) Oferta este considerată neconformă în următoarele situații:
a) nu satisface cerințele caietului de sarcini;
b) conține propuneri referitoare la clauzele contractuale care sunt în mod evident
dezavantajoase pentru Autoritatea contractantă.
Art. 14. (1) Decizia de anulare nu creează vreo obligaţie Autorității contractante faţă de
participanţii la procedura de atribuire.
(2) Decizia de anulare va fi comunicată în scris tuturor ofertanţilor, menționându-se motivele
anulării.
Avizat pentru legalitate,
PRIMAR,
GEORGIAN CARAMAN

SECRETAR
KERAI MARIANA
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