
Anexa nr.5 la HCL nr. 30 din 22.07.2020

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE

INFORMAŢII GENERALE PRIVIND CONCEDENTUL

Concedent: U.A.T. Comuna Jebel
Cod fiscal: 5238993
Adresa: Jebel, nr.251, jud. Timiş
Telefon: 0256/394500
Fax: 0256/394015
E-mail contact@primariai ebel.ro
Persoană de contact: Iorgovan Dan-Mircea-compartiment achiziţii

I. Instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de concesiune

1. Organizarea
1. Licitaţia se iniţiază prin publicarea unui anunţ de licitaţie de către concedent 
în Monitorul Oficial al României, Partea a Vl-a, într-un cotidian de circulaţie 
naţională, într-unul de circulaţie locală şi pe pagina de internet a instituţiei- 
www.primariajebel.ro.-anexa nr.l la documentaţie.
2. Anunţul de licitaţie se publică cu cel puţin 20 de zile înainte de data limită 
pentru depunerea ofertelor.
3. Persoana interesată are dreptul de a solicita şi obţine documentaţia de 
atribuire.
4. Concedentul va asigura, conform prevederilor art.312, alin.(8) din Codul 
Administrativ, accesul direct, nerestricţionat şi deplin la conţinutul 
documentaţiei de atribuire, prin publicarea acesteia pe site-ul instituţiei- 
www.primariajebel.ro.
5. Concedentul are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără 
ambiguităţi, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să 
depăşească 5 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări.
6. Concedentul are obligaţia de a transmite răspunsurile însoţite de întrebările 
aferente către toate persoanele interesate care au obţinut, în condiţiile prezentei 
secţiuni, documentaţia de atribuire, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea 
celui care a solicitat clarificările respective.
7. Fără a aduce atingere prevederilor alin. (5), concedentul are obligaţia de a 
transmite răspunsul la orice clarificare cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de 
data-limită pentru depunerea ofertelor.
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8. în cazul în care solicitarea de clarificare nu a fost transmisă în timp util, 
punând astfel concedentul în imposibilitatea de a respecta termenul prevăzut în 
Codul Administrativ, la art.14, alin. (12), acesta din urmă are obligaţia de a 
răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care perioada necesară pentru 
elaborarea şi transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către 
persoanele interesate înainte de data-limită de depunere a ofertelor.
9. Procedura de licitaţie se poate desfăşura numai dacă în urma publicării 
anunţului de licitaţie au fost depuse cel puţin două oferte valabile.
10. în cazul în care în urma publicării anunţului de licitaţie nu au fost depuse cel 
puţin două oferte valabile, concedentul este obligat să anuleze procedura şi să 
organizeze o nouă licitaţie, cu respectarea procedurii prevăzute la art.314, alin. 
(1 )-(l3) din Codul Administrativ.
11. în cazul organizării unei noi licitaţii potrivit alin. (10), procedura este 
valabilă în situaţia în care a fost depusă cel puţin o ofertă valabilă.
12. în cazul organizării unei noi licitaţii, documentaţia de atribuire aprobată 
pentru prima licitaţie, va fi valabilă.
13. Dacă în cadrul celei de-a doua licitaţii, nu va fi depusă nici o ofertă valabilă, 
concedentul anulează procedura de licitaţie.

2. Desfăşurarea licitaţiei
1. La desfăşurarea licitaţiei este obligatorie participarea ofertanţilor şi prezenţa 
tuturor membrilor comisiei.
2. Plicurile, conţinând ofertele sigilate, se predau comisiei de evaluare, la data 
prevăzută pentru deschiderea lor.
3. Membrii comisiei de evaluare 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, conform modelului prevăzut în anexa nr.2 la documentaţia de 
atribuire.
4. După deschiderea plicurilor exterioare în şedinţă publică, comisia de evaluare 
elimină ofertele care nu conţin totalitatea documentelor şi a datelor prevăzute în 
cap.II.-Instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a ofertelor.
5. Pentru continuarea desfăşurării procedurii de licitaţie este necesar ca după 
deschiderea plicurilor exterioare cel puţin două oferte să întrunească condiţiile 
prevăzute la art. 316 alin. (4) din Codul Administrativ.
6. După analizarea conţinutului plicului exterior, secretarul comisiei de evaluare 
întocmeşte procesul-verbal în care se va preciza rezultatul analizei.
7. Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului- 
verbal prevăzut la pct.6 de către toţi membrii comisiei de evaluare şi de către 
ofertanţi.
8. Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc criteriile de 
valabilitate prevăzute în caietul de sarcini al concesiunii.



9. 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.
10. In baza procesului-verbal care îndeplineşte condiţiile prevăzute la pct.9, 
comisia de evaluare întocmeşte, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl 
transmite concedentului.
11. 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.
12. Raportul prevăzut la pct. nr.10 se depune la dosarul concesiunii.
13. Comisia de evaluare stabileşte punctajul fiecărei oferte, ţinând seama de 
ponderile prevăzute în documentaţia de atribuire. Oferta câştigătoare este oferta 
care întruneşte cel mai mare punctaj în urma aplicării criteriilor de atribuire.
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14. 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 de 
atribuire care are ponderea cea mai mare, iar în cazul egalităţii în continuare, 
departajarea se va face în funcţie de punctajul obţinut pentru criteriul de 
atribuire care are ponderea cea mai mare după acesta.
15. Pe baza evaluării ofertelor secretarul comisiei de evaluare întocmeşte 
procesul-verbal care trebuie semnat de toţi membrii comisiei.
16. în baza procesului-verbal care îndeplineşte condiţiile prevăzute la pct.9, 
comisia de evaluare întocmeşte, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl 
transmite concedentului.
17. Concedentul are obligaţia de a încheia contractul de concesiune de bunuri 
proprietate publică cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind 
câştigătoare.
18. Concedentul are obligaţia de a transmite spre publicare în Monitorul Oficial 
al României, Partea a Vl-a, un anunţ de atribuire a contractului de concesiune de 
bunuri proprietate publică, în cel mult 20 de zile calendaristice de la finalizarea 
procedurii de atribuire a contractului de concesiune de bunuri proprietate publică 
prevăzute de prezenta secţiune-anexa nr.9 la documentaţie.

3. Reguli privind oferta
1. Oferta va fi depusă într-un număr de exemplare stabilit de către concedent şi 
prevăzut în anunţul de licitaţie. Fiecare exemplar al ofertei trebuie să fie semnat 
de către ofertant şi fiecare participant poate depune doar o singură ofertă.
2. Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului, pe toată 
perioada de valabilitate stabilită de concedent.
3. Persoana interesată are obligaţia de a depune oferta la adresa şi până la data- 
limită pentru depunere, stabilite în anunţul procedurii. Riscurile legate de 
transmiterea ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina persoanei interesate.



4. Oferta depusă la o altă adresă a concedentului decât cea stabilită sau după 
expirarea datei-limită pentru depunere se retumează nedeschisă.

II. Instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a ofertelor

1. Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta, conform documentaţiei de 
atribuire-anexa nr.3 la documentaţie.
2. Ofertele se redactează în limba română.
3. Ofertele se depun la sediul concedentului, în două plicuri sigilate, unul 
exterior şi unul interior, care se înregistrează de concedent, în ordinea primirii 
lor, în registrul Oferte, precizându-se data şi ora.
4. Plicurile vor fi însotite de o adresă de înaintare-anexa nr.4 la documentaţie.
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5. Pe plicul exterior se va indica obiectul concesiunii pentru care este depusă
oferta (Pentru concesionare teren în suprafaţă de____ , nr. cadastral_____ ,
Comuna Jebel).
6. Plicul exterior va trebui să conţină:

• fişă cu informaţii privind ofertantul-anexa nr.5 la documentaţie şi o 
declaraţie de participare, semnată de ofertant, fără îngroşări, ştersături sau 
modificări-anexa nr. 6 la documentaţie9

• declaraţia ofertantului că poate respecta oferta depusă, o descriere a 
investiţiei ce va fi făcută pe terenul concesionat-anexa nr.7 la 
documentaţie

• declaraţie de eligibilitate a ofertantului-anexa nr.8 la documentaţie
• acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini
• copie după buletinul/cartea de identitate a ofertantului

7. Pe plicul interior, care conţine oferta propriu-zisă, se înscriu numele sau 
denumirea ofertantului, precum şi domiciliul sau sediul social al acestuia, după 
caz.
8. Oferta va fi depusă într-un singur exemplar, semnat de către ofertant.
9. Fiecare participant poate depune o singură ofertă.
10. Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului, pe toată 
perioada de valabilitate stabilită de concedent (până la încheierea contractului de 
concesiune).
11. Persoana interesată are obligaţia de a depune oferta la adresa şi până la data- 
limită pentru depunere, stabilite în anunţul procedurii.
12. Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina 
persoanei interesate.
13. Oferta depusă la o altă adresă a concedentului decât cea stabilită sau după 
expirarea datei-limită pentru depunere se retumează nedeschisă.
14. Conţinutul ofertelor trebuie să rămână confidenţial până la data stabilită 
pentru deschiderea acestora, concedentul urmând a lua cunoştinţă de conţinutul 
respectivelor oferte numai după această dată.



III. Informaţii detaliate şi complete privind criteriile de atribuire aplicate 
pentru stabilirea ofertei câştigătoare
în conformitate cu prevederile art.318 şi 319 din O.G. nr.57/2019 privind Codul
Administrativ, criteriul de atribuire este cel mai mare nivel al redeventei.
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Punctajul stabilit pentru acesta este de 100 de puncte.
Calculul pentru stabilirea punctajului ofertelor se face prin regula de 3 simplă, 
respectiv:
Oferta 1-1000 lei/an 
Oferta 2- 900 lei/an 
Calcul
1000 lei.........100 pct.
900 lei.........  x pct.

x=(900*100): 1000 
x=90 pct.
Oferta trebuie să respecte criteriile minime de redevenţă, pentru a fi valabilă.

IV.Instrucţiuni privind modul de utilizare a căilor de atac
Soluţionarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, 
modificarea, încetarea contractului de concesiune şi a celor privind acordarea de 
despăgubiri se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 
privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

V Informaţii referitoare la clauzele contractuale obligatorii
Modelul cadru al contractului de concesiune este prevăzut în anexa si face parte 
integrantă din prezenta documentaţie.

• / fîntocm ii
Inspector/npncipal,

IorgovaiuEfân-Mircea


