ANEXA 3
La HCLMT nr.______/__________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
TIMIŞOARA
DIRECŢIA PATRIMONIU
SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE
BIROUL LICITAŢII CONTRACTE

DE ACORD
PRIMAR
DR.ING.GHEORGHE CIUHANDU

INSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANŢI
pentru concesionarea unei parcele de teren în suprafaţă de 40.000 mp în
vederea realizării unei unităţi industriale sau de servicii de logistica în Parcul
Industrial Freidorf, Timişoara
Dispoziţii generale
Reglementarea şi organizarea atribuirii contractelor de concesiune de bunuri
proprietate publică a statului, sau a unei unităţi administrativ-teritoriale, în schimbul
unei redevenţe1 se va face în conformitate cu prevederile OUG nr.54/2006 privind
regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică precum şi a H.G. nr.
168/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.54/2006.
1. Informaţii generale privind concedentul
Denumirea concedentului: Municipiul Timişoara prin Consiliul Local Timişoara
Cod fiscal: RO 14756536
Adresa: Bv. C.D. Loga nr.1, Timişoara; Telefon: 0256-408.300
Persoane de contact:
Pentru informaţii privind procedura de licitaţie:
Jr. Daniela Beatrice Chindriş - Consilier Biroul Licitaţii Contracte
telefon/Fax: 0256-408.367 sau Fax 0256-204.177
Pentru informaţii privind documentaţia tehnică:
Arh. Aurelia Junie - Director Directia Dezvoltare
Tel/fax: 0256-408.354/0256-293.605
e-mail: ajunie@primariatm.ro
2. Instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de concesionare
2.1.Procedura aplicată:
Pentru încheierea contractului de concesiune se aplică procedura de licitaţie la care
orice persoană fizică sau juridică interesată are dreptul de a depune ofertă.
Legislaţie aplicabilă:
-

O.U.G. nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri
proprietate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, nr.569 din 30
iunie 2006

Remuneraţie , în cazul concesiunii de servicii , altele decît serviciile publice de interes
naţional sau local
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- Legea nr.22/2007 pentru aprobarea OUG nr. 54/2006 privind regimul
contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, publicată în Monitorul
Oficial al României nr.35 din 18 ianuarie 2007
- H.G. nr.168/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2006 privind regimul contractelor de
concesiune de bunuri proprietate publică, publicată în Monitorul Oficial al
României nr. 146 din 28 februarie 2007
2.2. Principii care stau la baza atribuirii contractului de concesiune:
a) transparenţa;
b) tratamentul egal;
c) proporţionalitatea;
d) nediscriminarea;
e) libera concurenţă
2.3. Reguli de comunicare:
Orice comunicare, solicitare, informare, notificare şi altele asemenea trebuie să fie
transmise în scris.
Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii, respectiv în
momentul primirii.
Comunicarea, transmiterea şi stocarea informaţiilor se realizează astfel încât să se
asigure integritatea şi confidenţialitatea datelor respective.
Documentele scrise pot fi transmise prin oricare din următoarele modalităţi:
a) fax
b) poştă
c) prin orice combinaţie a celor prevăzute la lit. a) şi b)
Orice persoană interesată are dreptul de a transmite o solicitare de participare la
procedura de atribuire a contractului de concesiune prin oricare din modalităţile
prevăzute mai sus.
Orice solicitare de participare la procedura de atribuire, care a fost transmisă prin fax,
trebuie să fie confirmat, prin scrisoare transmisă prin poştă în termen de 24 ore de la
data transmiterii solicitării.
Documentaţia de atribuire se pune la dispoziţia oricărei persoane interesate care a
înaintat o solicitare în acest sens, pe suport hârtie.
Costul documentaţie de atribuire este de …………. lei la care se adaugă costul
transmiterii acesteia. Costul documentaţiei se achită prin virament în contul
RO89TREZ62124510220XXXXX deschis de Municipiul Timişoara, RO 14756536, la
Trezoreria Municipiului Timişoara sau în numerar la casieria Concedentului în baza
notei de plată emisă de Biroul Licitaţii Contracte, camera 229, zilnic între orele 11:30
şi 12:30, marţi şi joi şi între orele 15:00 şi 17:00.
Documentaţia de atribuire se pune la dispoziţia oricărei persoane interesate, în
maxim 4 zile lucrătoare de la primirea unei solicitări scrise din partea acesteia.
Orice persoană interesată are obligaţia de a întreprinde toate diligenţele necesare
astfel încât respectarea de către concedent a termenului de 4 zile lucrătoare pentru
punerea la dispoziţie a documentaţiei de atribuire să nu conducă la situaţia în care
aceasta să fie pusă la dispoziţia sa cu mai puţin de 4 zile lucrătoare înainte de data
limită pentru depunerea ofertelor.
2.4.Date limită care trebuie respectate:
Data limită pentru depunerea ofertelor este ……………., ora …………..
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Ofertele vor fi deschise la sediul Primăriei Timişoara, Bv.C.D.Loga nr.1, în data de
………….ora ………, Sala de Consiliu.
2.5. Dreptul de a solicita clarificări
Orice persoană interesată care a obţinut un exemplar din documentaţia de atribuire
are dreptul de a solicita clarificări despre elementele cuprinse în aceasta.
Concedentul are obligaţia de a răspunde, într-o perioadă care nu trebuie să
depăşească 4 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări.
Concedentul are obligaţia de a transmite răspunsurile - însoţite de întrebările
aferente - către toate persoanele interesate care au obţinut, în condiţiile OUG
nr.54/2006, documentaţia de atribuire, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea
celui care a solicitat clarificările respective.
În cazul în care solicitarea de clarificare nu a fost transmisă în termen util,
concedentul are obligaţia de a răspunde la aceasta, în condiţiile art. 24 alin. (2) din
O.U.G. nr.54/2006.
2.6.Documentele licitaţiei
În cazul procedurii de licitaţiei, concedentul are obligaţia să elaboreze documentele
licitaţiei respectiv documentaţia de atribuire.
Documentele licitaţiei mai cuprind anunţul licitaţiei, certificatul de urbanism,
documentaţie tehnică, copie hotărâre de consiliu, contract de concesiune cadru.
Orice modificare a conţinutului documentelor licitaţiei se va comunica tuturor
solicitanţilor care au cumpărat aceste documente.
În cazul în care ca urmare a modificărilor documentelor licitaţiei este necesar să se
prelungească termenul de depunere a ofertelor, acest nou termen se va comunica de
către organizator tuturor solicitanţilor odată cu notificarea modificării.
2.7. Desfăşurarea licitaţiei
Procedura de licitaţie se poate desfăşura numai dacă în urma publicării anunţului de
licitaţie au fost depuse cel puţin 3 oferte.
Concedentul va putea organiza şi ţine licitaţii pentru concesionarea unei parcele de
teren în suprafaţă de 40.000 mp, în vederea realizării unei unităţi industriale sau de
servicii în Parcul Industrial Freidorf,Timişoara, în conformitate cu procedura descrisă
la punctul 3 din prezentele instrucţiuni.
În vederea desfăşurării licitaţiei, a analizării, selectării şi evaluării ofertelor, întocmirea
raportului de evaluare, a proceselor-verbale de şedinţă, desemnarea ofertei
câştigătoare, concedentul numeşte comisia de evaluare formată dintr-un număr
impar de membrii, care nu poate fi mai mic de 5. Fiecăruia dintre membrii comisiei de
evaluare i se desemnează un supleant.
Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezenţa tuturor membrilor.
Comisia de evaluare adoptă decizii în mod autonom şi numai pe baza documentaţiei
de atribuire şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
Deciziile comisiei de evaluare se adoptă cu votul majorităţii membrilor.
Membrii comisiei de evaluare au obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor,
informaţiilor şi documentelor cuprinse în ofertele analizate.
Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul concedentului, în data
de……………ora…….., Sala de Consiliu.
Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă.
Orice ofertant are dreptul de a participa la deschiderea ofertelor.
Plicurile sigilate, închise şi sigilate, se predau comisiei de evaluare la dată fixată
pentru deschiderea lor, prevăzută în anunţul de licitaţie.
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După deschiderea plicurilor exterioare în şedinţă publică, comisia de evaluare elimină
ofertele care nu conţin totalitatea documentelor care dovedesc calităţile şi capacităţile
ofertantului prevăzute ca atare la punctul 3.
Pentru continuarea desfăşurării procedurii de licitaţie este necesar ca după
deschiderea plicurilor exterioare cel puţin 3 oferte să întrunească toate condiţiile
prevăzute la punctul 3 – calităţile şi capacităţile ofertantului, sunt considerate oferte
valabile.
Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate.
După analizarea conţinutului plicului exterior, secretarului comisiei de evaluare
întocmeşte procesul verbal în care se va menţiona rezultatul analizei. Procesulverbal, va fi semnat de către toţi membrii comisiei de evaluare şi de reprezentanţii
ofertanţilor.
Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului verbal de
deschidere de către toţi membrii comisiei de evaluare şi de către ofertanţi.
Ofertele vor fi examinate de către comisia de evaluare.
Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, comisia de evaluare poate propune
concedentul solicitarea oricând clarificări şi, după caz, completări ale documentelor
prezentate de ofertanţi pentru demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele
solicitate.
În termen de 4 zile lucrătoare de la primirea acesteia, ofertanţii sunt obligaţi să
răspundă la solicitarea concedentului.
În urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, se întocmeşte un proces
verbal în care se menţionează ofertele valabile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile
de valabilitate şi motivele excluderii acestora din urmă de la procedura de atribuire.
Procesul verbal se semnează de către toţi membrii comisiei de evaluare.
În baza procesului-verbal, comisia de evaluare întocmeşte în termen de o zi
lucrătoare, un raport pe care îl transmite concedentului.
În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare,
concedentul informează, în scris, cu confirmare de primire, ofertantul declarat
câştigător despre alegerea sa şi pe ceilalţi ofertanţi despre respingerea ofertelor
lor,indicând motivele care au stat la baza excluderii sau respingerii, după caz.
Prin excepţie concedentul are dreptul de a anula procedura pentru atribuirea
contractului de concesiune, în condiţiile prevăzute de art. 43 din OUG nr.54/2006.
Contractul de concesiune se încheie în formă scrisă, sub sancţiunea nulităţii.
Concedentul poate încheia contractul de concesiune numai după împlinirea unui
termen de 20 de zile calendaristice de la data realizării comunicării privind deciziile
referitoare la atribuirea contractului de concesiune.
Neîncheierea contractului de concesiune într-un termen de 20 de zile calendaristice
de la data împlinirii termenului prevăzut la aliniatul precedent , poate atrage după
sine plata daunelor interese de către partea în culpă.
Refuzul ofertantului declarat câştigător de a încheia contractul de concesiune poate
atrage după sine plata daunelor – interese.
2.8.Confidenţialitatea şi conflictul de interese
Concedentul are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a evita schimburile
de mesaje, comunicările şi arhivarea informaţiilor sa se realizeze într-o astfel de
maniera încât sa asigure integritatea şi confidenţialitatea deplina a tuturor
informaţiilor.
Conţinutul ofertelor trebuie să rămână confidenţial până la data stabilită pentru
deschiderea acestora, autoritatea contractantă urmând a lua cunoştinţa de conţinutul
respectivelor oferte numai după aceasta data.
Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale ordonanţei de urgenţă nr.54/2006,
concedentul are obligaţia de a asigura garantarea protejării acelor informaţii pe care
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operatorul economic le precizează ca fiind confidenţiale, în măsura în care, în mod
obiectiv, dezvăluirea acestor informaţii ar prejudicia interesele legitime ale
operatorului economic, în special în ceea ce priveşte secretul comercial şi
proprietatea intelectuală.
Membrii comisiei de evaluare, supleanţii şi dacă este cazul invitaţii sunt obligaţi să
dea o declaraţie de compatibilitate, imparţialitate şi confidenţialitate pe propria
răspundere, după termenul limită de depunere a ofertelor , care se va păstra alături
de dosarul concesiunii.
3. Instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a ofertelor
Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din
documentaţia de atribuire.
Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conţinutului, pe toată
perioada de valabilitate stabilită de către concedent.
Perioada de valabilitate a ofertei este de 60 de zile.
Ofertantul are obligaţia de a depune oferta la adresa Bv.C.D.Loga nr.1, Timişoara,
camera 12, ghişeul 9 sau 10, până la data limită pentru depunere stabilită în anunţul
de participare şi anume data de ……………… ora………...
Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina operatorului
economic.
Oferta depusă la o altă adresă decât cea a concedentului decât cea stabilită sau
după expirarea datei limită pentru depunere se returnează nedeschisă.
Conţinutul ofertelor trebuie sa rămână confidenţial până la data stabilită pentru
deschiderea acestora, concedentul urmând a lua cunoştinţă de conţinutul
respectivelor oferte numai după această dată.
Oferta şi documentele care o însoţesc trebuie să fie redactate în limba română.
Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă.
Ofertanţii transmit ofertele lor în două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior,
care se înregistrează, în ordinea primirii lor , în registrul “Oferte”, precizându-se data
şi ora.
Plicul exterior va trebuie să conţină, documente care dovedesc calităţile şi
capacităţile ofertantului, după cum urmează:
a) o fişă cu informaţii privind ofertantul semnată de ofertant, fără îngroşări,
ştersături sau modificări
b) o declaraţie de participare, semnată de ofertant, fără îngroşări, ştersături sau
modificări
c) acte doveditoare privind:
o Situaţia personală a ofertantului;
Documente care dovedesc situaţia personală a ofertantului:
Declaraţie pe propria răspundere completată în conformitate cu
Formularul 1;
Declaraţie pe propria răspundere completată în conformitate cu
Formularul 2;
Ofertantul are obligaţia de a prezenta certificatele constatatoare privind îndeplinirea
obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către
bugetele componente ale bugetului general consolidat, care trebuie să prezinte
situaţia ofertantului la data de ………………..
Certificat constatator emis de oficiul registrului comerţului, nu mai vechi
de 1 luna, care sa nu aiba nici un element expirat din certificat.
Fişă de informaţii generale privind ofertantul completată conform
formular 3
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În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul nu se emit
documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu
vizează toate situaţiile prevăzute, ofertantul va prezenta:
1) declaraţia pe propria răspundere sau o declaraţie autentificată în faţa unui
notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii
profesionale care are competenţe în acest sens.
o Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale
Documente care dovedesc capacitatea de exercitare a activităţii:
Ofertantul va prezenta documentul de înregistrare ca persoana fizică sau juridică şi,
după caz, de atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional, în
conformitate cu prevederile din ţara în care ofertantul este stabilit.
d) acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini
chitanţă sau Ordin de plată, în original
Plicul interior va conţine oferta propriu-zisă.
Ofertantul are obligaţia de a face dovada conformităţii ofertei sale cu cerinţele
prevăzute în Caietul de Sarcini .
Oferta va fi întocmită în aşa fel încât să se asigure posibilitatea verificării
corespondenţei elementelor sale cu specificaţiile din caietul de sarcini.
Pentru a facilita procesul de evaluare, oferta trebuie să fie structurată, în următoarea
ordine:
- prezentarea ofertantului:
• structura organizatorică a acestuia, resurse umane proprii, folosirea
resurselor umane locale, angajarea de antreprenori români:
• modul în care se doreşte integrarea viitoarei afaceri în strategia de
dezvoltare a ofertantului :
• dotarea tehnică, procedurile şi soluţiile tehnice propuse:
- bonitatea financiară a ofertantului:
- planul de afaceri pentru dezvoltarea şi exploatarea concesiunii cu detalierea
următoarelor aspecte:
• valoarea investiţiei directe (construcţie, echipamente):
• graficul de derulare în timp a investiţiei (construcţie, demarare activitate,
etape de dezvoltare etc.):
• numărul de locuri de muncă nou create:
• desfacerea produselor parţial pe piaţa internă :
• folosirea de produse şi materiale fabricate pe plan naţional:
- preţul concesiunii (redevenţa) exprimat în lei/mp/an:
Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare în ziua fixată pentru deschiderea lor.
Ofertele se vor transmite numai prin poştă sau se vor depune direct la sediul
concedentului, Bv. C.D Loga nr.1, camera 12 ghişeul 9 sau 10, Timişoara.
Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită şi înregistrată
de către concedent până la data şi ora limită pentru depunere stabilită în anunţul de
participare. Ofertantul îşi asumă riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră.
Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar al ofertei în original şi un exemplar copie
şi câte un exemplar al documentelor de calificare. În eventualitatea unei discrepanţe
între original şi copii, va prevala originalul.
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Originalul şi copia ofertei trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală neradiabilă şi
vor fi semnate pe fiecare pagină de reprezentantul /reprezentanţii autorizat/autorizaţi
corespunzător să angajeze ofertantul în contract. În cazul documentelor emise de
instituţii/organisme oficiale abilitate în acest sens documentele respective trebuie să
fie semnate şi parafate conform prevederilor legale.
Orice ştersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar
dacă sunt vizate de către persoana/persoanele autorizată/autorizate să semneze
oferta.
Originalul şi copia ofertei marcate cu „original” şi respectiv „copie”, se introduc întrun plic interior care se marchează cu numele sau denumirea ofertantului, precum şi
domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz.
Plicul exterior închis şi netransparent (plic interior şi documentele care dovedesc
calificarea şi capacităţile ofertantului) se va marca după cum urmează:
MUNICIPIUL TIMISOARA
Bv.C.D.Loga nr.1
Ofertă pentru atribuirea contractului de concesiune a unei parcele de teren în
suprafaţă de 40.000 mp, în parcul Industrial Freidorf, Timişoara
“A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA ……….., ORA ….... ”
Oferte întârziate
Oferta care este depusă la o altă adresă decât cea stabilită în anunţul de participare
ori care este primită de către concedent după expirarea datei şi orei limită de
depunere a ofertelor , se returnează nedeschisă.
4.Informaţii detaliate şi complete privind criteriile de atribuire aplicate pentru
stabilirea ofertei câştigătoare
4.1.Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de concesiune
Criteriile pe baza cărora se atribuie contractul de concesiune nu pot fi schimbate
pe toată durata de aplicare a procedurii de atribuire a contractului respectiv.
4.2.Evaluarea ofertelor
Comisia de evaluare are obligaţia de a stabili oferta câştigătoare, dintre ofertele
valabile, pe baza aplicării criteriilor pentru atribuirea contractului de concesiune.
Oferta stabilită ca fiind câştigătoare este oferta care întruneşte punctajul cel mai
mare rezultat din aplicarea criteriilor de atribuire pentru care sunt stabilite ponderi.
În cazul în care există punctaje egale între ofertanţii clasaţi pe primul loc,
departajarea acestora se face în funcţie de punctajul obţinut pentru criteriul „nivel
redevenţă” iar în cazul egalităţii în continuare , departajarea se va face în funcţie de
criteriul care are ponderea cea mai mare după criteriul „Nivelul redevenţei”.
Factorii de evaluare ce urmează a fi utilizaţi:
Criterii de evaluare
Prezentarea ofertantului
Bonitatea financiară
Planul de afaceri pentru dezvoltare şi exploatare
Nivel redevenţă

Pondere %
14
5
30
51

Comisia de evaluare stabileşte acordarea de note fiecărui subcriteriu de la 0 la 10;
Nota pe criteriu se va stabili ca medie aritmetică a notelor pe subcriterii, iar nota
finală se va calcula ca medie ponderată – cu ponderile stabilite – a notelor pe criterii.
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- prezentarea ofertantului:
• structura organizatorică a acestuia, resurse umane proprii, folosirea
resurselor umane locale, angajarea de antreprenori români
• modul în care se doreşte integrarea viitoarei afaceri în strategia de
dezvoltare a ofertantului
• dotarea tehnică, procedurile şi soluţiile tehnice propuse
- bonitatea financiară a ofertantului
- planul de afaceri pentru dezvoltarea şi exploatarea concesiunii cu detalierea
următoarelor aspecte:
• valoarea investiţiei directe (construcţie, echipamente)
• graficul de derulare în timp a investiţiei (construcţie, demarare activitate,
etape de dezvoltare etc.)
• numărul de locuri de muncă nou create
• desfacerea produselor parţial pe piaţa internă
• folosirea de produse şi materiale fabricate pe plan naţional
- nivelul redevenţei (preţul) exprimat în lei/mp/an
5. Procedura negocierii directe
Concedentul are dreptul de a aplica procedura de negociere directă numai în situaţia
în care, după repetarea procedurii de licitaţie conform prevederilor art.25 alin (2) din
OUG nr.54/2006, nu au fost depuse cel puţin 3 oferte valabile.
În cazul procedurii de negociere directă, concedentul are obligaţia publicării în
Monitorul Oficial al României, partea a VI-a, într-un cotidian de circulaţie naţională şi
într-unul de circulaţie locală anunţul de negociere.
Anunţul se transmite spre publicare cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de data
limită pentru depunerea ofertelor.
Orice persoană interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de
atribuire.
Pentru negocierea directă va fi păstrată docuemntaţia de atribuire aprobată pentru
licitaţie.
Persoana interesată are obligaţia de a depune diligenţele necesare astfel încât
respectarea de către concedent a prerioadei prevăzute la art. 28 alin (2) din OUG
nr.54/2006 să nu conducă la situaţia în care docuemntaţia de atribuire să fie pusă la
dispoziţia sa cu mai puţin de două zile lucrătoare înainte de data limită pentru
depunere a ofertelor.
Orice persoană interesată are dreptul de a solicita clarificări la documentaţia de
atribuire.
Concedentul are obligaţia transmiterii răspunsurilor însoţite de întrebările aferente
către toate persoanele interesata care au obţinut docuemntaţia de atribuire.
Concedentul derulează negocieri cu fiecare ofertant care a depus ofertă valabilă.
Negocierile se desfăşoară potrivit condiţiilor din docuemntaţia de atribuire.
Criteriile pentru valabilitatea ofertelor, prevăzute în caietul de sarcini, nu pot face
obiectul negocierii.
Pe parcursul procedurii de negociere directă, comisia de evaluare poate propune
concedentului solicitarea oricăror clarificări şi completări necesare demonstrării
conformităţii ofertei cu cerinşele solicitate.
În termen de 3 zile lucrătoate de la primirea propunerii comisiei de evaluare,
concedentul o transmite ofertanţilor vizaţi.
Ofertanţii trebuie să răspundă la solicitarea concedentului în termen de douiă zile
lucrătoare de la primirea acesteia.
Pentru fiecare şedinţă de negociere directă, concedentul întocmeşte un proces
verbal care va cuprinde concluziile negocierilor purtate.
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În baza proceselor verbale întocmite, comisia de evaluare întocmeşte, în termen de o
zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite concedentului.
În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului de evaluare, concedentul
informează, în scris, cu confirmare de primire, ofertantul declarat câştigător despre
alegerea sa şi pe ceilalţi ofertanţi despre respingerea ofertelor lor, indicând motivele
care au stat la baza respingerii.
6. Instrucţiuni privind modul de utilizare a căilor de atac
Orice persoană care consideră că un contract a fost calificat drept contract de
concesiune de bunuri proprietate publică, cu respectarea prevederilor OUG
nr.34/2006 poate solicita punctul de vedere al Autorităţii Naţionale pentru
Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice.
Soluţionarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea,
modificarea şi încetarea contractului de concesiune, precum şi a celor privind
acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr.554/2004, cu modificările ulterioare.
Acţiunea în jusţiţie se introduce la secţia de contencios administrativ a tribunalului în
a cărui jurisdicţie se află sediul concedentului.
Împotriva hotărârii tribunalului se poate declara recurs la secţia de contencios
administrativ a curţii de apel, conform prevederilor legale.
7. Informaţii referitoare la clauzele contractuale
Concedentul poate să încheie contractul de concesiune numai după împlinirea
termenului de 20 zile calendaristice de la data realizării comunicării privind rezultatul
aplicării procedurii.
Concedentul pune la dispoziţia persoanelor interesate, contractul de concesiune, ca
anexă a prezentelor Instrucţiuni.
Viceprimar,
Ing.Adrian Orza
Director ,
Ec. Nicuşor C-Tin Miuţ
Sef Serviciu Achizitii Publice
Ec.Cristina Scutariu
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Arh.Aurelia Junie

