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FIŞA DE DATE A PROCEDURII LICITAŢIEI PUBLICE

I. AUTORITATEA  CONTRACTANTĂ

Denumire: Municipiul Cluj-Napoca
Adresă: str. Moţilor nr. 3
Localitate: Cluj-Napoca Cod 

poştal: 

400001

Ţara: România

Serviciul Administrare Baza Sportivă Gheorgheni

Persoana de contact: Marcel Pîrvu

Telefon:  0799.714.877

                     
E-mail: marcel.pirvu@primariaclujnapoca.ro Fax: 0264-597500
Adresa autorității contractante: www.primariaclujnapoca.ro 

Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante

□ ministere ori alte autorităţi publice centrale

inclusiv cele subordonate la nivel regional sau 

local

□ agenţii naţionale

□ autorităţi locale 

□ alte institutii guvernate de legea publică

□ instituţie europeană/organizaţie 

internaţională

□ altele (specificaţi)  

□ Servicii generale ale administratiilor publice

□ apărare

□ ordine publică/siguranţă naţională

□ mediu 

□ economico-financiare

□ sănătate

□ construcţii şi amenajarea teritoriului

□ protecţie socială

□ cultură, religie şi actv. recreative

□ educaţie

□ activităţi relevante

□ energie

□ apă

□ poştă

□ transport

□ altele (specificaţi)________________

Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute:
□ la adresa mai sus menţionată

□ altele: (specificaţi / adresa/fax/interval orar)
Data limită de primire a solicitărilor de clarificări 

                                                                        Data: 23.03.2020

                                                                        Ora limită: 16:30

                                                                        Adresa: Moților nr. 3, Cluj-Napoca

Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări : 25.03.2020 (cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de 

data limită pentru depunerea ofertelor:

http://www.primariaclujnapoca.ro/


II . OBIECTUL CONTRACTULUI

1) Denumire contract: Închirierea spațiului comercial cu terasă de alimentație publică aferentă, reprezentând

Lot 4, amplasat în incinta Complexului de Agrement Baza Sportivă Gheorgheni din municipiul Cluj-Napoca.

2)  Legislaţia  aplicat  ă  : O.U.G.  nr.  57/2019  privind  Codul  administrativ,  art.  1777-1823  din  Legea  nr.

287/2009 - Codul Civil, republicată, Constituţia României şi Hotărârea Consiliului local al municipiului Cluj-

Napoca nr. 985/2019.

III. REGULI PRIVIND OFERTA

Limba de redactare a ofertei Oferta se redactează în limba română.

Depunerea ofertei Adresa la care se depune oferta: Municipiul Cluj-Napoca, str. Moţilor

nr. 7

Data limită pentru depunerea ofertei: 02  .04.2020, ora 10:00

Fiecare participant poate depune o singură ofertă.

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.

Oferta depusă la o altă adresă decât cea menționată sau după expirarea

datei limită pentru depunere se returnează nedeschisă.
Modul de prezentare a ofertei 1.Numărul de exemplare al ofertei:  Oferta se depune într-un singur

exemplar, care trebuie să fie semnat de către ofertant.

2.  Prezentarea  ofertei:  Oferta  se  depune  la  sediul  autorităţii

contractante, în două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior.

3. 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.

4. 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.

Ofertele care nu respectă prevederile privitoare la limba de redactare a

ofertei,  la depunerea ofertei și modul de prezentare a ofertei vor fi

eliminate.

Perioada de valabilitate a ofertei Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conținutului și

va fi valabilă până în data de 03.01.2021 (z/l/a), inclusiv
Garanţia de participare 1.  Garanţia de  participare  la  licitația  publică  organizată  în  vederea

închirierii  spațiului  comercial  cu  terasă  de  alimentație  publică

aferentă,  reprezentând  Lot  4,  amplasat  în  incinta  Complexului  de

Agrement - Baza Sportivă Gheorgheni, este de  200 lei.

Garanția  de  participare  va  fi  valabilă  până  în  data  de  03.01.2021

(z/l/a), inclusiv.

2. Modul de constituire a garanţiei pentru participare:

Garanţia de participare se  exprimă în lei  şi  poate   fi  constituită  în

următoarele forme:

- depunerea sumei de bani la caseria autorităţii contractante;

- depunerea la autoritatea contractantă cu cel puţin 24 de ore înainte

de data deschiderii ofertelor a unui ordin de plata în contul deschis la

RO17TREZ2165006XXX006924. 

3. Modul de restituire a garanţiei pentru participare: 

Garanţia de participare se restituie tuturor ofertanților în cel mult 3

zile lucrătoare de la data semnării contractului de închiriere.
 Deschiderea ofertelor Conţinutul  ofertelor  trebuie  să  rămână  confidenţial  până  la  data

stabilită  pentru  deschiderea  acestora,  respectiv data  de

02.04.2020, ora 12:00.

În cazul în care în urma publicării anunţului de licitaţie nu au fost

depuse  cel  puţin  două  oferte  valabile,  autoritatea  contractantă  va

anula procedura şi va organiza o nouă licitaţie.

IV. PARTICIPANȚII LA LICITAȚIA PUBLICĂ

1.  Are  dreptul  de  a  participa  la  licitaţie  orice  persoană  juridică,  română  sau  străină,  care  îndeplineşte

cumulativ următoarele condiţii:

a) a plătit toate taxele privind participarea la licitaţie, inclusiv garanţia de participare;

b) a depus oferta sau cererea de participare la licitaţie, împreună cu toate documentele solicitate în

documentaţia de atribuire, în termenele prevăzute în documentaţia de atribuire; 

c) are îndeplinite la zi toate obligaţiile exigibile de plată a impozitelor, a taxelor şi a contribuţiilor

către bugetul consolidat al statului şi către bugetul local; 

d) nu este în stare de insolvenţă, faliment sau lichidare.

























FORMULARUL F1

INFORMAŢII GENERALE

1. Denumirea/numele ofertantului:

________________________________________________________________________________

2. Codul fiscal______________________   

3. Număr înmatriculare/înregistrare la Registrul Comerţului________________________________

4. Adresa sediului  (localitate, stradă, număr, ap.): 

________________________________________________________________________________

5. - Telefon:____________________

    - Fax: ________________________________________________________________

    - E-mail: ___________________________________________________________________

                                   Ofertant, 

                                                _________________________________________________________
                                                       (semnătură autorizată)



FORMULARUL F2

DECLARAȚIE DE PARTICIPARE

Subsemnatul, _______________________________________________________________ 

reprezentant împuternicit al 

_______________________________________________________________________________
                                                   (denumirea/numele ofertantului)
cu sediul în

(localitate, adresă: strada, număr, apartament)

Declar pe propria răspundere, că doresc să particip la  licitaţia publică organizată  în vederea
atribuirii contractului de închiriere  a  spațiului comercial cu  terasă de alimentație publică aferentă,
reprezentând Lot 4, amplasat în incinta Complexului de Agrement Baza Sportivă Gheorgheni din
municipiul Cluj-Napoca de către Municipiul Cluj-Napoca, din data de _______________.

Declar că am cunoștință de conținutul documentației de atribuire și că am intrat în posesia
caietului de sarcini prin următorul mod:
____________________________________________________________________________________.

 
Subsemnatul declar că informaţiile  furnizate sunt complete şi  corecte în fiecare detaliu şi

înţeleg  că  autoritatea  contractantă  are  dreptul  de  a  solicita,  în  scopul  verificării  şi  confirmării
declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

 Prezenta  declaraţie  este  valabilă  până  la  data  de
_________________________________________
                       (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

    Data completării ___________________

Operator economic,
_____________________________________________

(semnatura autorizată)



FORMULARUL F3

OFERTANTUL _________________________________________________________________
      (denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către ___________________________________________________________
                                       (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Domnilor,
 Examinând  documentaţia  de  închiriere,  subsemnaţii
_____________________________________________________________,  reprezentanţi  ai
ofertantului:

 ________________________________________________________________________________,
                       (denumirea/numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus
menţionată, să închiriem  spațiului comercial cu terasă de alimentație publică aferentă, reprezentând
Lot 4, amplasat în incinta Complexului de Agrement Baza Sportivă Gheorgheni din municipiul Cluj-
Napoca pentru suma de:

 _____________lei/lună, adică _________________________________________________lei/lună.
         (suma în cifre și în litere)

Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă până la data de 

_________________________________  (ziua/luna/anul, precizate în  documentația de închiriere).

și ea va ramâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de
valabilitate.
     Până la încheierea şi semnarea contractului de închiriere această ofertă, împreună cu comunicarea
transmisă  de dumneavoastră,  prin  care  oferta  noastră  este  stabilită  câştigătoare,  vor  constitui  un
contract angajant între noi.

Precizăm că:
     |_|   nu depunem ofertă alternativă.
          
       Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să
constituim garanţia în conformitate cu prevederile documentaţiei de închiriere.

     Data _____/_____/________

                                                          ........................................................................................................
                                   (nume, prenume şi semnătură), 

                                                                                                                                 
 în calitate de ____________________________ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
_________________________________________________________________________________

(denumirea/numele operatorului economic)


