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INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI 
 

PRIVIND  ORGANIZAREA  SI  DESFÃSURAREA  PROCEDURII  DE  CONCESIONARE 
a unui teren situat in strada Dunarii, nr. 238 B in CV 93 

  

Depunerea ofertelor 
     Ofertele se redactează în limba română. 
    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. 

Ofertele se depun la sediul concedentului sau la locul precizat în anunţul de licitaţie ori în anunţul 
negocierii directe, după caz, în două plicuri închise şi sigilate, unul exterior şi unul interior 
   Pe plicul exterior se va indica obiectul concesiunii pentru care este depusă oferta. Plicul exterior va 
trebui să conţină: 
    a) o fişă cu informaţii privind ofertantul şi o declaraţie de participare, semnată de ofertant, fără îngroşări, 
ştersături sau modificări; 
    b) acte doveditoare privind calităţile şi capacităţile ofertanţilor, conform solicitărilor concedentului; 
    c) acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini. 
   Pe plicul interior, care conţine oferta propriu-zisă, se înscriu numele sau denumirea ofertantului, 
precum şi domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz. 
   Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare în ziua fixată pentru deschiderea lor. 
   Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă. 
  Oferta va fi depusă într-un număr de exemplare stabilit de către concedent şi prevăzut în anunţul 
de licitaţie sau în anunţul negocierii directe, după caz. 
   Fiecare exemplar al ofertei trebuie să fie semnat de către ofertant. 
 
    Licitaţia 
   Pentru desfăşurarea procedurii licitaţiei este obligatorie participarea a cel puţin 3 ofertanţi. 
   Plicurile, închise şi sigilate, se predau comisiei de evaluare la data fixată pentru deschiderea lor, 
prevăzută în anunţul de licitaţie sau în anunţul negocierii directe, după caz. 
   După deschiderea plicurilor exterioare în şedinţă publică, comisia de evaluare elimină ofertele care 
nu conţin totalitatea documentelor şi a datelor solicitate. 
   Pentru continuarea desfăşurării procedurii de licitaţie este necesar ca după deschiderea plicurilor 
exterioare cel puţin 3 oferte să întrunească condiţiile de valabilitate. 
   După analizarea conţinutului plicului exterior, secretarul comisiei de evaluare întocmeşte procesul-
verbal în care se va menţiona rezultatul analizei. 
  Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului-verbal mentionat 
anterior, de către toţi membrii comisiei de evaluare şi de către ofertanţi. 



  Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate prevăzute în 
caietul de sarcini al concesiunii. 
   În urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, pe baza criteriilor de valabilitate, 
secretarul acesteia întocmeşte un proces-verbal în care menţionează ofertele valabile, ofertele care nu 
îndeplinesc criteriile de valabilitate şi motivele excluderii acestora din urmă de la procedura de 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. Raportul se depune la dosarul concesiunii 
    În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, concedentul 
informează, în scris, cu confirmare de primire, ofertanţii ale căror oferte au fost excluse, indicând motivele 
excluderii. 
 
 
 
 
 
    Pe parcursul procedurii de licitaţie, comisia de evaluare poate propune concedentului solicitarea 
oricăror clarificări şi completări necesare, potrivit art. 38 din ordonanţa de urgenţă. 
    În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea propunerii comisiei de evaluare, concedentul o 
transmite ofertanţilor vizaţi. 
    Ofertanţii trebuie să răspundă la solicitarea concedentului în termen de 4 zile lucrătoare de la 
primirea acesteia. 
 
    Negocierea directă 
    În cazul în care nu au fost depuse cel puţin 3 oferte valabile în cadrul celei de-a doua licitaţii 
publice, concedentul va decide iniţierea procedurii de negociere directă. 
    Concedentul procedează la publicarea anunţului negocierii directe, în condiţiile art. 27 din 
ordonanţa de urgenţă  nr.54/2006. 
   La data prevăzută în anunţul negocierii directe pentru începerea procedurii, concedentul 
programează ofertanţii şi îi informează, în scris, despre data negocierii directe. 
   Pentru negocierea directă va fi păstrată documentaţia de atribuire aprobată pentru licitaţie. 
   Concedentul va negocia cu fiecare ofertant la data stabilită conform programării. 
   Negocierile se desfăşoară potrivit condiţiilor prevăzute în documentaţia de atribuire. 
   Criteriile pentru valabilitatea ofertelor, nu pot face obiectul negocierii. 
   Pe parcursul procedurii de negociere directă, comisia de evaluare poate propune concedentului 
solicitarea oricăror clarificări şi completări necesare, potrivit art. 38 din ordonanţa de urgenţă. 
   În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea propunerii comisiei de evaluare, concedentul o 
transmite ofertanţilor vizaţi. 
     Ofertanţii trebuie să răspundă la solicitarea concedentului în termen de două zile lucrătoare de la 
primirea acesteia. 
 
    Determinarea ofertei câştigătoare 
     Pentru determinarea ofertei câştigătoare, comisia de evaluare aplică criteriile de atribuire 
prevăzute în documentaţia de atribuire şi stabilite. 
    În cazul în care în documentaţia de atribuire sunt prevăzute, pe lângă cel mai mare nivel al 
redevenţei, şi alt/alte criteriu/criterii de atribuire, ponderea fiecărui criteriu se stabileşte în documentaţia de 
atribuire. 



    Comisia de evaluare stabileşte punctajul fiecărei oferte, ţinând seama de ponderile fiecarui 
criteriu. 
    Oferta câştigătoare este oferta care întruneşte cel mai mare punctaj în urma aplicării criteriilor de 
atribuire. 
     In cazul în care există punctaje egale între ofertanţii clasaţi pe primul loc, departajarea acestora se 
va face în funcţie de punctajul obţinut pentru criteriul oferta financiara. 
     Pe baza evaluării ofertelor de către comisia de evaluare, secretarul acesteia întocmeşte procesul-
verbal care trebuie semnat de toţi membrii comisiei. 
     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 respingerii. 
    Anunţul de atribuire se transmite spre publicare.    
 
Garantii 

In vederea participarii la licitatie, ofertantii sunt obligati sa depuna la organizator garantia de 
participare. 

Ofertantilor necastigatori li se restituie garantia in termen de 7 zile de la desemnarea ofertantului 
castigator. 

     Garantia de participare la licitatie se pierde in urmatoarele cazuri: 
a) Daca ofertantul isi retrage oferta in termenul de valabilitate al acesteia. 
b) In cazul ofertantului castigator, daca acesta nu se prezinta in termenul de 20 de zile calendaristice 

de la data realizarii comunicarii deciziei de atribuire catre ofertanti dar nu mai tarziu de 30 de zile, pentru 
semnarea contractului de concesiune. 
 

 

 

 

    La data incheierii contractului de concesiune, concesionarul va achita din suma datorata 
concedentului pentru completarea valorii redeventei pentru ultimul an al concesiunii si alte sume datorate 
concedentului de catre concesionar, daca este cazul, in baza contractului de concesiune. 
 
Contestatii 

Contestatiile se pot emite în termen de cinci zile calendaristice de la data primirii informarii despre 
decizia referitoare la atribuirea contractului de concesionare si vor fi solutionate în termen de 10 zile 
calendaristice de la data primirii contestatiei.  
 

 

 



PRESEDINTE DE SEDINTÃ 
CONSILIER, 

 
Dumitru  Dan  Popescu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


