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privind concesionarea terenului in suprafata de 595 mp in vederea construirii
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INFORMATII PRIVIND AUTORITATEA CONTRACTANTA
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Scopul aplicarii procedurii

Obiectul contractului
CONCESIONARE TEREN IN SUPRAFATA DE 595 MP IN COMUNA STEFESTI ,SAT.
SCURTESTI, PCT .MAGAZIN
Procedura aplicata:
r/ Iicitatie publica

INSTRUCTIUNI PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA PROCEDURII DE
CONCESIONARE
Calitatea de concesionar o poate avea orice persoana fizica sau juridica, romana ori
straina.
Desfasurarea procedurilor de concesionare

A. Licitatia publica
1. Pentru desfasurarea procedurii licitatiei publice este obligatorie participarea a cel
putin 3 ofertanti.
2. Dupa primirea ofertelor, in perioada anuntata si inscrierea lor in ordinea primirii Ia
registratura concedentului plicurile inchise si sigilate vor fi predate comisiei de evaluare,
constituita prin Hotararea Consiliului Local Stefesti la data si ora fixata pentru deschiderea
ofertelor prevazuta in anuntul publicitar.
3. Sedinta de deschidere a plicurilor este publica.
4. Dupa deschiderea plicurilor exterioare, comisia de evaluare blimina ofertele care nu
contin totalitatea documentelor si datelor cerute in "lnstructiunile privind modul de elaborare
si prezentare a ofertelor" si intocmeste un proces-verbal, in care se mentioneaza rezultatul
deschiderii plicurilor respective
5. Deschiderea plicurilor interioare ale ofertelor se face numai dupa semnarea
procesului verbal care consemneaza operatiunile descrise la punctul 4 de catre toti membrii
comisiei de evaluare si de.catre ofertanti, numai daca exista cel putin 1 oferta eligibila.
6. ln cazul in care nu exista cel putin 1 oferta calificata, Comisia de evaluare va
intocmi un proces-verbal care va constata imposibilitatea de deschidere a plicurilor
interioare, urmand a se repeta procedura de licitatie publica deschisa.

7. Criteriul

de atribuire al contractului de concesiune este cel mai mare nivel

*t-

al

redeventei.
8. Pe baza evaluarii ofertelor, comisia de evaluare intocmeste un raport care cuprinde
descrierea procedurii de concesionare si operatiunile de evaluare, elementele esentiale ale
ofertelor depuse si motivele alegerii ofertantului castigator sau, in cazul in care nu a fost
desemnat castigator nici un ofertant, cauzele respingerii.
9' ln cazul in care licitatia publica nu a condus la desemnarea unui castigator, se va
consemna aceasta situatie intr-un proces verbal si se va organiza o noua licitatie.
10' ln baza procesului - verbal in care se mentioneaza ofertele valabile, ofertele care

nu indeplinesc criteriile de valabilitate si motivele excluderii acestora din urma de la
procedura de atribuire, comisia de evatuare intocmeste, in termen de o zi lucratoare,
un

raport pe care il transmite concedentului
12. Dupa primirea raportului comisiei de evaluare, concedentul, in termen de 3 zile
lucratoare informeaza, in scris, cu confirmare de primire, ofertantii ale caror oferte au fost
excluse, indicand motivele excluderii.
B. Garantii

1' ln vederea participarii la licitatie, ofertantii sunt obligati sa depuna la organizator

garantia de participare.

2' Ofertantilor necastigatori

li se restituie garantia in termen de Z

zile de

la

desemnarea ofertantului castigator in urma unei cereri de restituire.
3. Garantia de participare la licitatie se pierde in urmatoarele cazuri:
a. ofertantul isi retrage oferta in termenul de valabilitate al acesteia.
b. ofertantul castigator nu se prezinta in termenut de 20 de zile de la data la care
concedentul a informat ofertantul despre alegerea ofertei sale, pentru semnarea
contractului
de concesiune
4. Garantiile se pot depune :

-

la casieria concedentului din comuna stefesti,sat .stefesti nr 1628
,judetul prahova
5. Valoarea garantiei de participare: ,,sffi lei

6' Documentatia de atribuire a concesiunii se poate obtine de la sediul concedentului
sau de pe siteulwww.primariastefesti.ro Pretul documentatiei pe suport
hartie este de 20 lei.
INSTRUCTIUNI PRIVIND MODUL DE ELABORARE SI
PREZENTARE A OFERTELORTUL
PREZENTAREA OFERTELOR . CONDITII DE ELTGIBILITATE
1. Ofertele vor fi redactate in limba romana.
2. Pot participa la licitatia pentru atribuirea concesiunii persoane juridice
si fizice
romane si straine care indeplinesc conditiile impuse de concedent prin prezenta
documentatie.
3' Ofertantii transmit ofertele lor in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior,
care se inregistreza, in ordinea primirii lor, in Registratura concedentutui precizandu-se
data
si ora.
4' Pe plicul exterior se va indica doar denumirea (numele si prenumele) ofertantului,
obiectul concesiunii pentru care este depusa oferta, data si ora deschiderii
ofertelor.
5. PLICUL EXTERIOR TREBUIE SA CONTINA:
1. Documente care sa ateste forma juridica a ofertantului:
certificat de inmatriculare la oficiul Registrului comertului;

-

- z*

-

certificat constatator, emis de oficiul Registrului comertului;

2. Acte doveditoare a starii materiale
preluare a concesiunii si de exploatare :

si financiare care sa ateste capacitatea

de

-

certificate constatatoare emise de institutiile abilitate care sa confirme achitarea
obligatiilor exigibile de plata fata de bugetul local si bugetul consolidat at statului valabile la
data deschiderii ofertelor;
declaratie pe proprie raspundere ca nu este in procedura de reorganizare sau
lichidare judiciara ;
4. lmputernicire pentru reprezentantul societatii, daca nu este reprezentantul legal al
acesteia
5. Copie dupa chitantele care dovedesc achitarea garantiei de participare la licitatie.
6' O fisa cu informatii privind ofertantul si o declaratie de participare semnata de
ofertant, fara ingrosari, stersaturi sau modificari.

-

PLICUL INTERIOR TREBUIE SA GONTINA:
1. Pe plicul interior se inscriu numele sau denumirea ofertantului, sediul social al
acestuia sau adresa;
2. Acest plic va contine oferta propriu-zisa si va fi semnata de ofertant in original.
3. Oferta va cuprinde Formularul de oferta semnat si datat, fara ingosari, stersaturi sau
modificari.
4. Fiecare participant are dreptul sa depuna o singura oferta.
5. Ofertele primite si inregistrate dupa termenul limita de primire, prevazut in anuntul
publicitar, vor fi excluse de la licitatie si vor fi inapoiate ofertantilor fara a fi deschise.
6' Plicurile interioare gasite dupa deschiderea plicurilor exterioare, nesigilate, conduc
la respingerea ofertei ca fiind neconforma.
PRECIZARI PRIVIND OFERTA
1. Oferta reprezinta angajamentul ferm al ofertantului in conformitate cu documentele
licitatiei, este secreta si se depune in vederea participarii la licitatie.
2. oferta trebuie sa fie ferma si redactata in limba romana.
3. Oferta este supusa clauzelor juridice si financiare inscrise in documentele ce o
alcatuiesc.
4. Organizatorul licitatiei are dreptul, prin comisia de evaluare, sa descalifice orice

ofertant care nu indeplineste prin oferta prezentata una sau mai multe cerinte din

documentele licitatiei.

5. Depunerea ofertei reprezinta manifestarea vointei ofertantului de
semna
contractul de concesiune a terenului pentru a-l exploata conform obiectivelor concedentutui.
6. Revocarea ofertei de catre ofertant in perioada de valabilitate a acesteia, potrivit
anuntului, atrage dupa sine pierderea garantiei de participare.
7. Revocarea de catre ofertant a ofertei dupa adjudecare, atrage dupa sine pierderea
garantiei de participare si, daca e caztsl., plata de daune interese de catre partea
in culpa.

a

I' Continutul ofertei trebuie sa ramana confidential pana la data stabilita pentru

deschiderea acestora, concedentul urmand a lua cunostinta de continutul respectivelor
oferte numai dupa aceasta data.
9. Pretul minim de pornire a licitatiei este de conform Raportul de evaluare intocmit
de Dumitru Gheorghe -evaluator ANEVAR 3g lei/mp
10. Pretul concesiunii, licitat, va fi indexat anual cu rata inflatiei.
11. Modul de achitare a preturui concesiunii cat si clauzele pentru respectarea
obligatiilor de plata, se vor stabili prin contractul de concesiune.

?-

'12. Concesionarul va suporta toate cheltuielile de instituire a concesiunii prevazute.

13. Participantului la licitatia publica caruia nu i-a fost adjudecat terenul I se va restitui
contravaloarea garantiei de participare.
14. Toate obligatiile reciproce se vor concretiza in contractut de concesiune.
INFORMATII PRIVIND CRITERIUL DE ATRIBUIRE SI MODUL DE LUCRU AL
COMISIE! DE EVALUARE

Criteriul de atribuire al contractului de concesiune este: cel mai mare nivel al
redeventei
Comisia de evaluare este legal intrunita numai in prezenta tuturor membrilor.
Comisia de evaluare adopta decizii in mod autonom numai pe baza documentatiei de
atribuire si cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
Membrii comisiei de evaluare, supleantii si invitatii trebuie sa respecte regulile privind
conflictul de interese.
Membrii comisiei de evaluare au obligatia de a pastra confidentialitatea datelor,
informatiilor si documentelor cuprinse in ofertele anarizate

INSTRUCTIUNI PRIVIND MODUL DE UTILIZARE AL CAILOR DE ATAC

Solutionarea litigiilor aparute in legatura cu atribuirea, incheierea, executarea,
modificarea si incetarea contractului de concesiune, precum si a celor privind acordarea de
despagubiri se realizeaza potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ
nr.554120A4, cu modificarile si completarile ulterioare.
Actiunea in justitie se introduce la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a
carui jurisdictie se afla sediul concedentului.

INFORMATII REFERITOARE LA CLAUZELE CONTRACTUALE OBLIGATORII
1. Concesionarul este obligat sa asigure exploatarea eficace in regim de continuitate si
de
bunului proprietate publica ce face obiectul concesiunii, potrivit
obiectivelor stabilite de catre concedent.
2. Concesionarul este obligat sa exploateze in mod direct bunul care face obiectul
concesiunii.
3. Subconcesionarea este interzisa, cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege.
4. Concesionarul este obligat sa plateasca redeventa.
5. Drepturile si indatoririle partiror se stabilesc prin contract.
6. Dupa concesionare, realizarea obiectului de investitii se va face numai pe baza unui

permanenta

a

proiect legal avizat

a

si

aprobat si
autorizatiei de construire emisa de organele
competente'Obtinerea tuturor avizelor tehnice definitive pentru realizarea si functionarea
investitiei revine concesionaru lui.
7' Toate lucrarile privind racordarea la retelele tehnice edilitare existente si obtinerea
acordului de la detinatorii acestora, privesc pe concesionari.
8' Concesionarul este obligat de a asigura, pe perioada concesionarii, regularitatea si
continuitatea activitatii in scopul careia a fost concesionat terenul.
9. Concedentul are dreptul ca, prin imputernicitii sai, sa urmareasca mersul lucrarilor
de constructii, in vederea asigurarii calitatii si stabilitatii constructiei si incadrarea in termenul
de punere in functiune stabilit prin actul de concesiune.

* [,-

Anexa la HCLnr

COMUNA SIEFESI/
CON S I LI

UL

LOCAL SIEFESfl

CAIET DE SARCINI

1.

OBIECTUL CONCESIUNII SI DESCRIEREA BUNULUI
Obiectul concesiunii il reprezinta un teren in suprafata de 595 mp situat in intravilan Tarlaua
3l,parcela 124 Ps si 125Cc, apartine domeniului privat al comunei Stefeqti ,avand
u rmatoarele vecinatati :
La Nord :Proprietate Ducu Maria
La Sud: Drum local
La Est::Proprietate Most.def.Cretu Nicolae
La Vest: Rest proprietate Consiliul local

2, CONDITII

GENERALE ALE CONCESIUNII

Concesionarea se face in baza unui contract prin care administratia locala, in calitate de
concedent, transmite celeilalte parti contractante, in calitate de concesionar, dreptul si

a unui bun, in schimbul unei redevente, echivalente cu valoarea
cladirii si care dupa incetarea contractului va deveni un bun proprietate privata a

obligatia de exploatare

localitatii

.

Modul de atribuire a concesiunii : licitalie publici in conformitate cu prevederile art.14
alin.(1) din OUG nr. 5412OOO privind regimul contractelor de concesiune de bunuri
proprietate publica
Primaria Stefesti publica prin anunt in presa interna si prin intermediul altor mijloace de
.

comunicare, cu cel putin

20 zile lucratoare inainte de data stabilita pentru desfasurarea

licitatiei de concesiune, un anunt care va cuprinde informatii cu privire la obiectul concesiunii
, data, ora si locul

desfasurarii ei.

Consiliul local stabileste durata concesiunii, pretul minim de pornire al licitatiei

si

contravaloarea documentatiei de licitatie si a taxei de participare (daca este cazul)..
lncepand cu ziua aparitiei anuntului in presa interna si efectuarea publicitatii prin intermediul

altor mijloace de comunicare, administratia locala pune la dispozitia solicitantilor,dupa caz,
contra cost, sau nu, documentatia de licitatie

:

a) caietul de sarcini al concesiunii
b) planul de amplasare a bunului ce'va fi concesionat,
c) precizari referitoare la documentatia de licitatie ,precum si alte instructiuni pe

care

administratia locala le considera necesare ( daca este cazul).
Terenul are categoria de folosinta actuala curti constructii si va fi folosit numai in
scopul pentru care a fost concesionat,,SPATIU COMERCIAL".
Pe parcursul exploatarii terenului se vor respecta normele de protectie a mediului
impuse de legile in vigoare.
lmobilul concesionat va fi folosit in regim de continuitate si permanenta pentru scopul

t^

in care a fost concesionat, eventualele schimbari de destinatie sunt interzise fara acordul
scris al concedentului.
Terenul concesionat nu va putea fi subconcesionat; dreptul de concesiune asupra terenului
se transmite in caz de succesiune sau de instrainare a constructiei pentru a carei realizare
acesta a fost constituit.
Concesionarul nu poate inchiria bunul imobil concesionat.
Terenul se concesioneaza pe perioada de 20 ani, cu posibilitate de prelungire prin act
aditional,in conformitate cu legislatia in vigoare.
Pretul minim de pornire a licitatiei este de 38 lei/mp conform Raportul de evaluare intocmit
de Dumitru Gheorghe -evaluator ANEVAR

Constructiile se vor realiza cu respectarea prevederilor legale :_Legea nr 50/1991
republicata cu modificarile si completarile ulterioare (Ordinul nr 839112.10.2009 pentru
aprobarea Normelor metodologice ), Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu
modificarile si completarile ulterioare, precum si normele de Protectia Muncii si P.S.l. si
protectia mediului

.

3. CONDITIILE DE VALABILITATE A OFERTET
3.1.Oferta va fi transmisa (depusa) pana la data ae i*W1A18,, !'Li,-00, riscurile
legate de transmiterea ofertei, cad in sarcina persoanei interesate.
3.2. Oferta va fi transmisa in plicuri inchise si sigilate, unul exterior care va contine
documentele prevazute in instructiunile pentru ofertanti si unul interior care va contine oferta
propriu-zisa semnata de ofertant.
3.3. Oferta este valabila pe toata perioada desfasurarii licitatiei si este confidentiala
pana la deschidere de catre comisia de evaluare.
3.4.Criteriul de atribuire a contractului de concesiune este cel mai mare nivel al
redeventei, iar in caz de egalitate a ofertei se va trece la o alta licitatie stabilita tot in aceiasi
zi la 1(una) ora diferenta de licitatia actuala .
$l$ffiEpersoana interesata poate solicita clarificari privind documentatia de atribuire pana
la data a.W€ .frW :,ffiW#F,
3.6. Procedura de licitatie se poate desfasura numai daca s-au depus cel putin 1 oferta
valabila

4. CLAUZE REFERITOARE LA INCETAREA CONTRACTULUI DE CONGESIUNE
4.l.Contractul de concesiune inceteaza la expirarea datei stabilite ca valabilitate a
acestuia, dar se poate prelungi pe o perioada egala cu cel putin jumatate din durata initiala
prin simplul acord de vointa al partilor.
4.2.1n cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterala
de catre concedent, cu plata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina acestuia, iar in
caz de dezacord fiind competenta instanta de judecata.

4.3.1n cazul nerespectarii obligatiilor contractuale ale concesionarului, obligatii
prevazute in contractul de concesiune, prin reziliere de catre concedent, in termen de 30 de
zile de la notificare, cu obligatia predarii bunului concesionat liber de sarcini.
4.4 La disparitia dintr-o cauza de forta majora, a bunului concesionat sau in cazul
imposibilitatii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renuntare, fara plata unei
despagubiri.
4.5 La incetarea din orice cauza a contractului de concesiune, bunul care a facut
tl

obiectul contractului va fi returnat concedentului liber de sarcini.
4.6 Bunurile realizate de concesionar pe terenul concesionat se considera bunuri
de
retur.
JUDETUL PRAHOVA
PRIMARIA COMUNEI STEFESTT
CONTRACT DE CONCESIUNE

Nr.

..........

din .........

Gap. I
Art 1 . Partile contractante
PRIMARIA COMUNEI STEFESTI, cu sediul in localitatea Stefesti
,sat. Stefesti nr.1628 telefon/fax
0244-243030; 0244-243416 ,cod fiscal 2843590,cont RO 52 TREZ S26213OO20SXXXXX:deschis
ta
Trezoreria Slanic reprezentata prin Tabaras Vasite
,primarul comunei Stefesti , pe de o parte, in
calitate de concedent

$i
9i

denumirea

adresi
cod

telefon/fax
fiscal

operatorului economic

numir de inmatriculare
cont (trezorerie, bancd)
reprezentati
prin

( numele si prenumele conducitorului), funclia
in
calitate de concesionar
:.................
in temeiul Legii nr..5o/1991- Republicati - privind autorizarea executirii
lucririlor de
Construc[ii Sl o G nr. 54t2OO6 privind regimul contractelor de
concesiune de bunuri proprietate
Y
publica , s-a incheiat prezentul contiact de concesiune.
Capitolul ll. - Obiectul contractului de concesiune
Art' 2 Obiectul contractului de conces]une este exploatarea terenului in
suprafata de S9S mp
apartinand domeniului privat al localitatii stefesti judetul prahova
,
1 obiectivul concedentului il constituie" sphlu coMERclAL PENTRU MATERIALE
DE

GONSTRUCTII
2' in derularea contractului de concesiune, concesionarulva
utiliza urmitoarele categorii
de bunuri:
a) bunurile de retur: terenul proprietate a comunei stefesti
;
b) bunurile proprii: constructie
Capitolul lll: - Termenu!
Art' 3 Durata concesiunii este de 20 ani, incepAnd de la data semnirii
contractului .
'1 Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadd egali cu cel mult jumatate din
durata sa inilial5.
Capitolul lV. - Redevenfa
Itr:a - Redeven[a anuard este de 3g rei/mp, care se va achita in rei.
1' Redeventa se va achita in rate trimestriale, termenul limiti de platd
al fiecdrei rate trimestriale
fiind ultima zi lucritoare din trimestru .
Capitolul Vl. -.Plata redevenlei
Art' 5- Plata redeven[ei se face la casieria Primiriei Stefesti sau in
contul concesionarului nr. Rosz
TREZ 5262130020sxxxxx deschis ra Trezoreria sranic
Neplata redevenlei sau executarea cu intdziere a acestei
obligafii conduce la aplicarea penalitdlilor
legale de 0,1o/o pa zi ,din suma aferenta.trimestrului respectiv,iardaca
intarzierile depasesc 30 de
=il" ,S".pfgqgd"r=" l? ,qtrro"r".?.on.".irnii in ,od ,ni-l.ilrrt
Capitolul Vll. - Drepturile partilor
D reptu

ri I e con cesi o n aru I u

i

Art' 6 concesionarul are dreptul de a folosi, in mod direct, pe riscul gi pe
rdspunderea sa, bunul
face obiectul contractului

ce

de concesiune.
1 Concesionarul are dreptul de a folosi bunurile care
fac obiectul concesiunii, potrivit naturii bunului
gi obiectivelor stabilite de pirfi prin contractul de
concesiune.
D reptu ril e con cedentu I u i
Art' 7 - Concedentul are dreptul si inspecteze bunul concesionat,
si verifice folosirea terenului,
modul in care este satisficut interesul public
gi respectarea obligaliilor asumate de

concesiona,

pr".r,

_F_

Xl. Modificarea contractului
Art. 11. Concedentul poate modifica, unilateral, partea reglementard a prezentului contract,
cu notificarea prealabild a concesionarului, din motive exceptionai-e legate de interesul national
sau
local, dupd caz.
a) ln cazul in care modificarea unilateralS a contractului ii aduce un prejudiciu, concesionarul
are dreptul si primeascd in mod prompt o despigubire adecvatd siefectivd.
b) ln caz de dezacord intre concedent si concesionar cu privire la valoarea despdgubirii,
aceasta va fi stabiliti de instanta judecitoreascd competentd.
c) Dezacordul dintre concedent si concesionar cu privire la despigubiri nu poate si
constituie un temei pentru concesionar care si conducd la sustiagerea obligaiiilor
sale contractuale.
Gapitolul Xlt - Rispunderea contractuati
Art.12 - Nerespectarea de citre pi(ile contractante a obligaliilor cuprinse in prezentul
contract de concesiune atrage rispunderea contractuali a pe{ii'in culpi,concretizate
in daune
interes
Capitolul Xlll. - Litigii
Art' 13 Litigiile de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de concesiune sunt de
competen[a instantei judecitoregti de drept comun.
XlV. Forta majora
Art 14 Nici una dintre pirtile contractante nu rispunde de neexecutarea la termen sau/si de
executarea in mod necorespunzdtor - total sau partial - a oricdrei obligatii
care ii revine in baza
prezentului contract, daci neexecutarea sau executarea necorespunzdtoire
a obligatiei respective a
fost cauzatd de forta majore, asa cum este definiti de lege.
1' Partea care, invoca forta majorS este obligati Jd notifice celeilalte pirti, in termen
de 30
zile producerea evenimentului si si ia toate misurile posibile in vederea limitirii consecintelor lui. de
2 . Dacd in termen de 30 zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partiie
au
dreptul s5-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract iere ca vreuna
dintre ele sd
pretindd daune-interese.
CapitolulXV - Alte clauze
Art15 (1) orice clauzd din prezentul contract se poate modifica prin act adi[ional, cu acordul
pd(ilor contractante;
(2)Prin derogare de la prevederile alin 1, clauzele de natura celor previzute
la art. Z,
alin. (1) gi (2 ) din prezentul contract vor fi modificate in mod unilateral.
XVl. Clauze finale
Art 14 Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre pirtile
contractante.
1 ln cazul in care pdrtile isi incalci obligatiile lor, neexercitarea de partea
care suferi vreun
prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin
echivalent binesc a oOtijatiei
respective nu inseamnd ci ea a renuntat la acest drept al siu.
2. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numir de 2 exemplare asti
zi .....
data semndrii lui.

.

CONCEDENT
PRIMARIA STEFESTI
PRIMAR

CONCESIONAR,

Administrator,

Vasile Tabaras
Vizat pentru legalitate

,

SECRETAR,

Adina -Mariana Mihalcea
Compartimentul Financiar -Gontabil
CONTABIL,
Madalina Lacatus

-4.

Formular

-

F{

OFERTANT

Cdtre,

PRIMARIA COMUNEI STEFESTI

ffiffi;

pentru concesionarea terenului in suprafata de 595 mp

...........
....., cU
...........
Jude!u!............. S1r............................, Nr.
Codpogtal.......
telefon.....
fax .........
Emai1..........
inmatriculati la Oficiul Registrului Come(ului sub
nr.............
av6nd atribuit CU1..........
av6nd cont IBAN

Operatorul economic /grupul de operator economici.
sediul Tn
....,
.......,

nr

existdnd

9i

deschis la
funcliondnd potrivit legislaliei Statului RomAn I

..........

...........

reprezentatd legal de
cu funcfia de
.....va rugdm
sa ne aprobati participareala licitafia publicd pentru concesionarea terenului in suprafata de
595 mp din comuna Stefesti Pct.Magazin , organizatd de Primaria comunei Stefesti in data

_tJ2017.

Numele, functia, gtampila gi semndtura
reprezentantulu i legal

a-

Data intocmirii
ZZ.LL.AAAA

Formular
OFERTANT

FtgA oFERTANTULUT
pentru concesionarea terenului in suprafata de 595 mp din pct Magazin
1) Ofertan

2)

Sediul societd[ii sau adresa

3) Telefon / fax

4)

Reprezentant legal

5)

Funcfia

6)

Cod fiscal

7)

Nr. Tnregistrare la Registrul Come(ului

8) Obiect de activitate

9)

Nr. Cont

10) Banca
11) Capitalul social (lei)
12) Cifra de afaceri (lei)

j Numele, funcfia, gtampila gi semndtura

I

reprezentantului legal

1

t^

Data intocmirii
ZZ.LL.AAAA

- F2

OFERTANT

Formular

- F3

(denumirea/numele)

DECLARATIE
Privind eligibilitatea pentru concesionarea terenului in suprafata de 595 mp din
pct.Magazin

reprezentant

Subsemnatul(a)

,i"l

al

'

"r:551t':,J:'iil5rT:
i ;
o
i'n
::l. :::i:::1::f
"
sub sancliunea excluderii din procedurd gi a sancliunilor aplicate faptei de fals in acte
publice, declar pe proprie rdspundere cd:
- nu sunt in stare de faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul sindic;
- mi-am indeplinit obligaliile de platd a impozitelor, taxelor gi contribuliilor de asigurdri
sociale cdtre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu
prevederile legale in vigoare ?n Rom6nia (sau in tara in care este stabilit);
- in ultimii 2 ani nu am avut cazuri de indeplinire in mod defectuos a obligatiilor
contractuale, din motive imputabile mie, nu am produs si nu sunt pe cale sa produc grave
prejudicii partenerilor ;
- nu am fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotdrdrea definitivd a unei instante
judecdtoregti, pentru o faptd care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea
unei gregeli Tn materie profesionald;
- in ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotdr6re definitivd a unei instante
judecdtoregti pentru participarea Ia activitdli ale unei organizafii criminale, pentru coruplie,
fraudd gi/ sau spilare de bani.
- la prezenta procedurd nu particip in doui sau mai multe asocieri de operatori
economici, nu depun candidaturd/ofertd individuald gi o alta candidaturd/ofertd comund, nu
depun ofertd individualS, fiind nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte.
- informatiile prezentate autoritatii contractante in scopul demonstrarii indeplinirii
criteriilor de calificare si selectie nu sunt false.
Subsemnatul declar cd informaliile furnizate sunt complete gi corecte in fiecare detaliu
gi inteleg cd autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificdrii 9i
confirmdrii declaraliilor orice documente doveditoare de care dispunem.
inteleg cd in cazul in care aceastd declaralie nu este conformd cu realitatea sunt
pasibil de incalcarea prevederilor legislaliei penale privind falsul in declaralii.
t",".,

r,

i

; #;i,

utHtf

Numele, funclia, gtampila
Isemndtura
reprezentantului legal

I
1

I

f:ff

Data intocmirii
ZZ.LL.AAAA

Formular
OFERTANT

- F4

(denumirea/numele)

ffi

pentru concesionarea terenului in suprafata d"

ffi.-----$"ff

mp din Pct.Magazin

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
oferim
ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia de atribuire sa
,
concesionam terenul de $$d mp pentru o redeventa de
_leilmplan, reprezentand
lei /an.

, [e

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastrd este stabilita

castigatoare, sa
concesionam terenul pe o durata de minim,%) ani de la incheierea contractului.
3. Ne angajam sa menfinem aceasta oferta valabila pentru o durata de g0 zile, de la
data depunerii si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte
de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de concesiune de servicii aceasta

oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra
este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.
5. Nu depunem oferta alternativa si nu suntem intelesi cu alti ofertanti cu privire la
cuantumul redeventei sau alte prevederi ale ofertei.

Numele, funclia, gtampila
sem ndtura reprezentantu lui legal

lz^

gi

Data intocmirii

617

1+ffi;.+1
r/

\@#li$\

\',^

W

a\ \\t,ffi{\\ /.b.

Comuna
Salon te

I
--t-

415850

,rd'.
\\ o\
'o\

#h?81,1,0il'11'^.

\\'zo

;e
(r.

Cad.20308,'

Comuna Stefestt

I i!g!0-t-

59

ProP. Most. Def

Buga Constantin
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spre

