
ROMÂNIA
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA
DIRECȚIA PATRIMONIUL MUNICIPIULUI ȘI EVIDENȚA PROPRIETĂȚII
SERVICIUL AUTORIZĂRI COMERȚ

CLARIFICĂRI 
la licitația publică în vederea atribuirii contractului de închiriere a terenurilor destinate

amplasării teraselor de alimentație publică, situate în municipiul Cluj-Napoca, zona
pietonală Piața Muzeului și străzile adiacente

ÎNTREBARE 1.  În plicul exterior se menționează act doveditor privind intrarea în posesia
caietului de sarcini (cuprins în Formularul 2). Mai exact la ce se referă afirmația? Intrarea în
posesie de pe site-ul primăriei sau trebuie achitată o taxă auxiliară?

RĂSPUNS 1: În Formularul F2 este cuprins explicit textul ”Declar că am cunoștință de
conținutul  documentației  de  atribuire  și  că am intrat  în  posesia  caietului  de  sarcini  prin
următorul  mod:___”,  unde  se  va  menționa  modalitatea  efectivă  prin  care  ați  luat  la
cunoștință  conținutul  documentației  de  atribuire.  În  situația  în  care  ați  descărcat
documentația de site-ul primariaclujnapoca.ro, veți menționa acest lucru. Menționăm faptul
că nu trebuie achitată nicio taxă în acest sens.

ÎNTREBARE 2. Dacă sediul social al firmei este în Zalău și punctul de lucru este în Cluj-
Napoca, Piața Muzeului, e suficient dacă vă atașăm documente de la ANAF Sălaj și de la
Primăria Zalău cum că nu avem datorii la Ministerul Finațelor și la autoritatea locală?

RĂSPUNS 2: În conformitate cu prevederile documentației de atribuire, reținând faptul că
sediul social al firmei este în Zalău, veți face  dovada privind achitarea obligaţiilor fiscale
prin prezentarea certificatelor de atestare fiscală emis de ANAF Sălaj, respectiv  de Primăria
Cluj-Napoca.

Subliniem faptul că aceste documente trebuie să ateste lipsa datoriilor restante şi să
fie în valabilitate.

ÎNTREBARE 3.  Dacă dorim să participăm la licitația  mai multor tronsoane,  trebuie să
plătim garanția de participare la licitație pentru fiecare tronson în parte?

RĂSPUNS 3: Da. Garanţia de participare la licitația publică organizată în vederea închirierii
terenurilor aferente teraselor de alimentație publică amplasate în Piața Muzeului și străzile
adiacente, este de 200 lei pentru fiecare terasă de alimentația publică în parte, pentru care se
depune oferta de participare la licitație.

ÎNTREBARE  4. Dacă  vrem  să  participăm  la  licitația   mai  multor  tronsoane,
disponibilitatea bănească (e suficient un extras de cont?) a celor 4 chirii conform ofertei
trebuie să fie pentru fiecare tronson în parte? 2 tronsoane 8 chirii adiacente, 3 tronsoane 12
chirii adiacente conform ofertei și așa mai departe?

RĂSPUNS 4: În conformitate cu prevederile documentației de atribuire ofertantul trebuie să
prezinte dovada că va avea acces la disponibilități bănești, resurse reale negrevate de datorii
sau linii de credit pentru 4 luni de derulare a contractului în valoare egală cu cuantumul a 4
chirii  raportate  la  prețul  ofertat  lei/mp/lună  x  suprafața  spațiului  închiriat  (la  calculul
chiriilor ofertantul va lua în considerare propunerea financiară exprimat în formularul de
ofertă Formularul F3). Asigurarea de cash-flow se va demonstra prin prezentarea oricărui tip
de  document  emis  de  unități  bancare/declarații  bancare  corespunzătoare  (prezentat  în



original) prin care se va atesta faptul că în cazul atribuirii contractului:
a) operatorul poate avea acces la resurse reale (sume disponibile în cont,  linii  de

credit cu valoare disponibilă, depozite bancare) pentru valoarea declarată;
b) posibilitatea disponibilizării sumei respective în cazul atribuirii contractului pe o

perioadă de 4 luni, având ca destinație cheltuieli pentru realizarea contractului, independent
de alte facilități sau disponibilități existente.

În  acest  sens,  veți  prezenta,  câte  un  document  emis  în  original,  de  orice  unitate
bancară sau declarația bancară corespunzătoare, cu respectarea prevederilor susmenționate,
pentru  fiecare  terasă  de  alimentația  publică  în  parte,  pentru  care  se  depune  oferta  de
participare la licitație.

ÎNTREBARE 5. Există cerințe sau rigori specifice pentru plicul exterior și cel interior?

RĂSPUNS 5: Documentația de atribuire,  la capitolul referitor la modul de prezentare al
ofertei arată că oferta se depune la sediul autorităţii contractante, în două plicuri sigilate,
unul exterior şi unul interior.
         Plicul exterior conţine: 
             - fişa cu informaţii privind ofertantul (Formularul F1) 
             - declaraţie de participare, semnată de ofertant, în original, fără îngroşări, ştersături 
sau modificări (Formularul F2);
             - acte doveditoare privind calităţile şi capacităţile ofertanţilor, astfel cum sunt 
precizate la Capitolul IV ”Participanții la licitația publică”;
             - act doveditor privind intrarea în posesia caietului de sarcini (cuprins în Formularul
F2). Pe plicul exterior se va indica obiectul licitației pentru care este depusă oferta.
        Raportat la condițiile de valabilitate pe care trebuie să le îndeplinească ofertele, astfel
cum sunt precizate în caietul de sarcini, plicul exterior va conține și contractul de închiriere,
ce face parte din documentația de atribuire, semnat fără obiecțiuni de către ofertant. 
     Plicul interior conţine oferta propriu-zisă. Oferta propriu-zisă cuprinde toate documentele
precizate  la  Capitolul  VI  ”CRITERII  DE  ATRIBUIRE  A  CONTRACTULUI  DE
ÎNCHIRIERE”. Se completează în acest sens și Formularul F3.
        Pe plicul interior se înscriu denumirea ofertantului, precum şi sediul social al acestuia. 
      Precizăm faptul că ofertele care nu respectă prevederile modul de prezentare a ofertei
vor fi eliminate.
 
ÎNTREBARE 6. Cine verifică cu exactitate distanțele de la punctul de lucru la tronsonul
aferent terasei?

RĂSPUNS 6:  Distanțele de la punctul de lucru la tronsonul aferent terasei se vor măsura de
către  reprezentanți/  persoane  desemnate  de  către  comisia  de  evaluare,  în  prezența
ofertanților.

ÎNTREBARE 7. Formularul 3 trebuie inserat în ambele plicuri?

RĂSPUNS 7: Nu. Formularul de ofertă  F3  trebuie pus în plicul interior.

ÎNTREBARE 8. Care sunt condițiile privitoare la limba de redactare, la depunerea ofertei
și modul de prezentare a acesteia, necesar a fi întrunite de cel puțin două oferte pentru ca
procedura licitației să nu fie anulată, având în vedere că în Capitolul V al  Fișei de Date a
Procedurii Licitației Publice se utilizează două expresii: „să întrunească condițiile privitoare
la limba de redactare a ofertei, la depunerea ofertei și  modul de prezentare a ofertei” și
„respectă prevederile privitoare la limba de redactare a ofertei, la depunerea ofertei și modul
de prezentare a ofertei”



RĂSPUNS 8: Condițiile  privitoare la limba de redactare a ofertei, la depunerea ofertei și
modul de prezentare a ofertei se regăsesc în capitolul  III, Instrucțiuni privind modul de
elaborare și prezentare a ofertei, din documentația de atribuire. Respectarea acestor  condiții
se vor asigura atât ca formă cât ca și conținut.

ÎNTREBARE 9. Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație, în etapa analizării
conținutului  plicurilor  exterioare,  în vederea identificării  a cel  puțin două oferte care să
întrunească condițiile privitoare la limba de redactare a ofertei, la depunerea ofertei și modul
de prezentare a ofertei,  comisia  de evaluare  realizează o analiză extrinsecă (formală,  în
vederea  constatării  existenței  actelor  solicitate)  sau  o  analiză  intrinsecă  (de  conținut)  a
actelor depuse de ofertant în plicul exterior?  

RĂSPUNS 9: Analiza  conținutului  plicurilor  exterioare se va face de către  comisia  de
evaluare,  în  conformitate  cu  prevederile  documentației  de  atribuire,  asigurându-se
verificarea respectării atât ca formă cât și ca și conținut a fiecărui document prezentat.

ÎNTREBARE 10. Care sunt criteriile de valabilitate pe care trebuie să le îndeplinească cel
puțin  două  oferte  pentru  ca  procedura  licitației  să  nu  fie  anulată,  având  în  vedere  că
dispozițiile  Caietului  de  Sarcini  fac  referire  la  condiții  de  validitate  ale  ofertei,  nu  de
valabilitate?

Răspuns 10:  Documentația de atribuire trebuie respectată în integralitatea sa și, pe cale de
consecință,  oferta  trebuie  să  respecte  condițiile  generale  ale  licitației  publice,  condițiile
specifice și condițiile de valabilitate așa cum sunt prezentate în caietul de sarcini și respectiv
în fişa de date a procedurii licitaţiei publice. 

ÎNTREBARE  11. Pentru  constatarea  îndeplinirii  condiției  de  validitate  „Oferta  să  fie
completă” (paragraful 8, pagina 4 din Caietul de Sarcini), comisia de evaluare realizează o
analiză extrinsecă (formală, în vederea constatării existenței actelor solicitate) sau o analiză
intrinsecă (de conținut) a actelor și formularelor depuse de ofertant?

RĂSPUNS 11: Analiza comisiei de evaluare este atât pe formă cât și pe conținut a ofertei,
care trebuie să fie conformă cu prevederile documentației de atribuire.

ÎNTREBARE  12. Care  sunt  condițiile  de  admisiblitate  la  care  se  referă  dispozițiile
capitolului v, paragraful 1, pagina 6 din Fișa de date a procedurii licitației publice, pe care
trebuie să le îndeplinească o ofertă clasată pe locul doi, pentru ca această să fie declarată
câștigătoare,  în cazul în care ofertantul  de pe locul întâi  nu poate încheia contractul  cu
autoritatea contractantă?

RĂSPUNS 12:  Sunt incidente răspunsurile anterioare formulate la întrebările 9 și 10. 

ÎNTREBARE 13. Am dori să știm dacă e suficient să participe doi candidați la licitația din
09.03.2020 și să fie calificați cu oferte valide, sau este necesar sa participe doi candidați
calificați pe fiecare lot din Piața Muzeului.

RĂSPUNS  13:   Este  necesar  să  participe  căte  doi  candidați  pentru  fiecare  terasă  de
alimentație publică, în condițiile explicitate la întrebările 9, 10, 11, 12.

ÎNTREBARE 14. Am dori să știm dacă lipsa documentului bancar care atestă depozitul cu
valoarea a 4 chirii pentru chash flow, te descalifică sau îți reduce doar punctajul cu cele 20
% puncte atribuite pentru punctajul pentru lotul în cauză.



RĂSPUNS 14: Lipsa documentului bancar care atestă depozitul cu valoarea a 4 chirii pentru
chash flow nu descalifică ofertantul.

Neprezentarea acestui document duce la neacordarea de puncte pentru acest criteriu,
astfel cum este prevăzut în Fişa de date a procedurii licitaţiei publice, la capitolul VI Criterii
de atribuire a contractului de închiriere. 

În  altă  ordine  de  idei  arătăm  faptul  că  depunerea  ofertei,  respectiv  semnarea
Formularului F3, reprezintă consimțământul dumneavoastră cu privire la toate cele asumate
prin acesta.

ÎNTREBARE  15. Solicităm  lămuriri  dacă  depozitul  bancar  care  garantează  cash-flow
depășeste valoarea celor 4 chirii licitate, se cosideră validă oferta sau nu.

RĂSPUNS 15: În conformitate cu prevederile documentației de atribuire ofertantul trebuie
să prezinte dovada că va avea acces la disponibilități  bănești,  resurse reale negrevate de
datorii  sau  linii  de  credit  pentru  4  luni  de  derulare  a  contractului  în  valoare  egală  cu
cuantumul a 4 chirii raportate la prețul ofertat lei/mp/lună x suprafața spațiului închiriat (la
calculul  chiriilor  ofertantul  va  lua  în  considerare  propunerea  financiară  exprimat  în
formularul de ofertă, Formularul F3). 

Pe cale  de  consecință  veți  prezenta,  câte  un document  emis  în  original,  de  orice
unitate  bancară  sau  declarația  bancară  corespunzătoare,  cu  respectarea  prevederilor
susmenționate, pentru fiecare terasă  de alimentația publică în parte, pentru care se depune
oferta de participare la licitație. O valoare mai mare decât echivalentul a 4 chirii raportate la
prețul ofertat, se ia în considerare.

ÎNTREBARE 16. În Fișa de date a procedurii licitației publice, cap. III – Istrucțiuni privind
modul de elaborare și prezentare a ofertei – se prevede că: ”Fiecare participant poate depune
o singură ofertă.”

Având în  vedere  că  obiectul  licitației  publice  în  constituie  un număr de 5 terase
distincte situate în Piața Muzeului (T5-T9) plus încă 4 terase distincte situate pe străzile
adiacente (T1, T2, T11 și T12) vă rugăm să clarificăm dacă:

a) Un agent economic poate depune o singură ofertă pentru o singură terasă? sau
b) Un agent economic poate depune o singură ofertă pentru mai multe terase? sau
c) Un agent economic poate depune o singură ofertă pentru fiecare terasă?
Citind mot-a-mot textul din Fișa de date se poate înțelege că am fi în varianta a) de

mai  sus.  Tocmai  pentru  că  exprimarea  din  cuprinsul  documentației  de  atribuire  nu  este
suficient de clară (ceea ce poate duce la dificultăți de interpretare pentru agentii economici
interesati să participe la licitatie) vă rugăm să ne oferiți clarificările solicitate. 

RĂSPUNS 16: Un agent economic poate depune o singură ofertă pentru fiecare terasă.

ÎNTREBARE 17.  Conform prevederilor din Caietul de Sarcini, 
Pag. 1 – Conditiile generale ale licitatiei publice:
“Terasele sezoniere din Piata Muzeului deservesc spatii comerciale de acelasi profil

de pe latura nordică si sudică a pietei, cu acces direct din Piata Muzeului”
Pag. 4 – Conditii specifice
“Ofertantii  câștigători au obligatia să facă dovada detinerii în proprietate, închiriere

sau orice altă formă de locatiune a unui spatiu ce să asigure desfășurarea activităților conexe
functiunii  de  alimentatie  publică,  care  detine  acord  de  functionare  si  care  îndeplinește
conditiile impuse prin Avizul CTATU nr. 1115/08.12.2017, Nota internă 638683/11.12.2019
astfel:

“Terasele sezoniere din Piata Muzeului deservesc spatii comerciale de acelasi profil



de pe latura nordică si sudică a pietei, cu acces direct din Piata Muzeului”
Vă solicităm să ne clarificati  dacă aceste  prevederi  din Caietul  de sarcini  trebuie

intrepretate în sensul că:
a) La licitația publică pentru terasele din Piața Muzeului pot participa doar operatori

economici care desfășoară o activitate de alimentație publică într-unul din imobilele din
Piața  Muzeului,  cu  acces  direct  din  Piață?  La  licitația  publică  pentru  terasele  din Piața
Muzeului, nu poate participa un agent economic aflat în imediata vecinătate (spre exemplu
pe str. Vasile Goldiș colț cu Piața Muzeului sau pe str. F.D.Roosevelt cu acces direct în Piața
Muzeului)  și  care desfășoară o activitate de alimentație publică,  chiar dacă prin ipoteză
distanța de la acest agent economic si până la terase ar fi mai mică sau egală cu distanțele de
la agenții economici din Piața Muzeului la terase? sau 

b)  La  licitația  publică  pentru  terasele  din  Piața  Muzeului  poate  participa  orice
operator  economic  care  desfășoară  activități  de  alimentație  publică,  doar  ofertantul
câștigător având obligația de a face dovada, ulterior, a deținerii în proprietate, închiriere etc.
a unui spațiu pe latura de nord sau sud a pieței, cu acces direct din Piața Muzeului?

RĂSPUNS 17: La licitație pot participa operatori economici care îndeplinesc toate condițiile
din Documentația de atribuire, atât ca formă și din punct de vedere al conținutului. 
    Dovada deținerii  în proprietate, închiriere sau orice altă formă de locatiune a unui
spatiu  ce  să  asigure  desfășurarea  activităților  conexe  functiunii  de  alimentatie  publică,
trebuie făcută la momentul depunerii ofertei, fiind una dintre condițiile pentru ca oferta să
poată fi declarată admisibilă.

Cu privire la Piața Muzeului, nu pot participa decât ofertanți care au acces direct din
Piața Muzeului.

ÎNTREBARE 18. În  Fișa  de  date  a  procedurii  licitației  publice,  cap.  IV –  Criterii  de
atribuire a contractului de închiriere, b) capacitatea economico-financiară – se prevede că:

”Capacitatea economico-financiară a ofertanţilor: cel mai mare nivel al cash-flow-
ului (dar nu mai puțin de valoarea menționată mai jos).

Ofertantul  trebuie  să  prezinte  dovada  că  va  avea  acces  la  disponibilități  bănești,
resurse reale negrevate de datorii sau linii de credit pentru 4 luni de derulare a contractului
în valoare egală cu cuantumul a 4 chirii raportate la prețul ofertat lei/mp/lună x suprafața
spațiului închiriat (la calculul chiriilor ofertantul va lua în considerare propunerea financiară
exprimat în formularul de ofertă Formularul F3).
Asigurarea de cash-flow se va demonstra prin prezentarea oricărui tip de document emis de
unități  bancare/declarații  bancare  corespunzătoare  (prezentat  în  original)  prin  care  se va
atesta faptul că în cazul atribuirii contractului:

a) operatorul poate avea acces la resurse reale (sume disponibile în cont,  linii  de
credit cu valoare disponibilă, depozite bancare) pentru valoarea declarată;

b) posibilitatea disponibilizării sumei respective în cazul atribuirii contractului pe o
perioadă de 4 luni, având ca destinație cheltuieli pentru realizarea contractului, independent
de alte facilități sau disponibilități existente.
   Punctajul se calculează astfel:

a) Pentru cel mai mare nivel al disponibilităților bănești pentru 4 luni de derulare a
contractului se acordă punctajul maxim respectiv  20 pct.

b) Pentru un nivel al disponibilităților bănești pentru 4 luni de derulare a contractului
mai mic decât cel mai mare nivel ofertat, punctajul se calculează astfel:

Punctaj valoare ofertată_n=valoare ofertată_n /  valoare maximă ofertată  x  20 pct.”

Clarificări solicitate:



1. Dacă capacitatea economico-financiară este limitată la oferta de preț/mp făcută de
agentul economic?

Ex. T8 = 57,20 mp x 50 lei/mp = 2860 lei/lună x 4 luni = 11.440 lei = nivel cashflow
maxim ce poate fi dovedit

sau
Agentul economic poate face dovada chiar a unor disponibilități  bănești mai mari

pentru  4  luni  de  contract  decât  valoarea  chiriei  ofertate  pentru  4  luni  de  contract  (în
exemplul de mai sus, a unor disponibilități mai mari decât suma de 11.440 lei pentru 4 luni
de contract), ceea ce în conferă acestuia posibilitatea unui punctaj superior?

2. Dovada disponibilității financiare se va putea face printr-un extras de cont vizat de
bancă?

3.  Sintagma:  ”posibilitatea  disponibilizării  sumei  respective  în  cazul  atribuirii
contractului  pe  o  perioadă  de  4  luni,  având  ca  destinație  cheltuieli  pentru  realizarea
contractului, independent de alte facilități sau disponibilități existente” este în opinia noastră
neclară și necesită clarificări suplimentare.

Nu  e  clar  cum  se  face  dovada  posibilității  de  disponibilizare  a  sumei.  Suma
respectivă trebuie să fie pusă la dispoziția autorității contractante cu titlu de cheltuieli pentru
realizarea  contractului  într-un  cont  separat  sau  printr-un  instrument  de  plată  etc.  sau  e
suficient să existe în contul agentului economic?

RĂSPUNS 18:
 1: Punctajul maxim este de 20 puncte.

2, 3: Orice tip de document emis de unități  bancare/credit care certifică faptul că
operatorul poate avea acces  la resurse reale (sume disponibile în cont,  linii  de credit cu
valoare  disponibilă,  depozite  bancare)  pentru  valoarea  declarată,  precum și  posibilitatea
disponibilizării  sumei respective în cazul atribuirii  contractului  pe o perioadă de 4 luni,
având ca destinație cheltuieli pentru realizarea contractului, independent de alte facilități sau
disponibilități existente.

ÎNTREBARE 19. În  Fișa  de  date  a  procedurii  licitației  publice,  cap.  VI  –  Criterii  de
atribuire a contractului de închiriere, d) Conditii specifice impuse de natura bunului închiriat
– se prevede că:

“Punctajul se calculează astfel:
a) Pentru  cea  mai  mica  distantă  măsurată  de  la  spatiul  ce  deserveste  terasa  de

alimentatie  publică,  până  la  amplasamentul  terasei,  se  acordă  punctul  maxim,
respective 20 de pct

b) Pentru celelalte distante măsurate de la spatiul ce deserveste terasa de alimentatie
publică, până la amplasamentul terasei si care îndeplinesc conditiile impuse de
acest criteriu, punctajul se calculează astfel:

Punctaj_n  = cea  mai  mica distantă  măsurata/distanta  efectiv  măsurată_n x 20
pct.”

Clarificări solicitate:
1. Distanța se măsoară de la cel mai apropiat punct sau extremitate a spațiului față de

terasă și până la terasă sau se măsoară de la usa de intrare în spațiu la terasă?
2. Dacă de măsoară de la ușa de intrare în spațiu, în cazul în care sunt mai multe uși

de acces, se ia în considerare ușa cea mai apropiată de terasă?



3. Dacă distanța se măsoară până la latura cea mai apropiată a terasei sau până în
centrul terasei?

RĂSPUNS 19: Laturile teraselor sunt clar stabilite prin planul de amplasare afișat pe site,
fiecare latura (segment) fiind determinat de 2 puncte extremități. Distanța se calculează de
la accesul în spațiul comercial până la cel mai apropiat punct situat pe latura terasei dinspre
spațiul comercial. 

Pentru a înțelege metoda de calcul vă prezentăm următorul exemplu.

Exemplu
Amplasamentul terasei de alimentație publică este definit de 4 laturi AB, BC,CD și

AD, punctele de extremitate ale laturilor fiind A,B,C și D. 
Distanța  de  la  spațiul  comercial  S3  până  la  terasă  este  lungimea  segmentului  ce

unește accesul în spațiul comercial (punctul aflat la mijlocul golului de intrare în spațiul
comercial) și punctul B. 

În exemplul prezentat, cea mai mică distanță față de terasă o are spațiul comercial S2,
urmat de S4, S3 și la urmă S1. 

ÎNTREBARE  20.  Care  este  mecanismul  de  determinare  a  distanței  de  10  m,  criteriu
esențial utilizat pentru definirea teraselor sezoniere de pe străzile adiacente Pieței Muzeului
(al căror acces este la o distanță maxim de 10 m de spațiile comerciale), respectiv față de ce
limite (puncte de referință) se calculează aceasta?

RĂSPUNS 20: Este incident răspunsul formulat la întrebarea 19.

ÎNTREBARE  21.  Pentru  acordarea  punctajului  aferent  criteriului  „condiții  specifice
impuse de natura bunului închiriat” (reglementat la Capitolul VI, lit. d) din Fișa de Date a



Procedurii  Licitației  Publice,  pagina  7),  care  sunt  punctele  de  referință  ale  spațiului  ce
deservește terasa de alimentație publică și ale amplasamentului terasei în funcție de care se
calculează distanța de maxim 10 m?

RĂSPUNS 21: Este incident răspunsul formulat la întrebarea 19.


