
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 T2, T3, T5, T6, T7, T9, T10, T11, T12, situate în
municipiul Cluj-Napoca, pe zona pietonală din Piața Unirii, latura vest

ÎNTREBARE 1. În cadrul cap. VI (Criteriile de atribuire a contractului de închiriere) din
Documentația de atribuire,  la lit.  b) – capacitatea economico-financiară a ofertanților,  se
arată că:

”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:
-  care  sunt  în  mod concret  documentele care trebuie depuse pentru a se arăta că

operatorul economic poate avea acces la resurse reale?
- este suficientă depunerea unui extras de cont emis de unitatea bancară în săptămâna

licitației, din care să reiasă că în contul operatorului economic există disponibilități bănești
suficiente la data emiterii extrasului?

RĂSPUNS 1: 
Veți prezenta 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 2. În cadrul cap. VI (Criteriile de atribuire a contractului de închiriere) din
Documentația de atribuire,  la lit.  b) – capacitatea economico-financiară a ofertanților,  se
arată că:

”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.”



Ori, având în vedere că punctajul pentru evaluarea capacității economice financiare
se raportează la nivelul ”disponibilităților bănești”, nu nivelul ”valorii ofertate”, atunci care
este formula corectă pentru a calcula acest punctaj?

RĂSPUNS 2:
   Formula de calcul al punctajului este:

Punctaj valoare ofertată_n=valoare ofertată_n /  valoare maximă ofertată  x  20 pct.,
ceea ce presupune că răspunsul la întrebarea dumneavoastră este valoarea ofertată.

ÎNTREBARE 3.  În cadrul cap. VI (Criteriile de atribuire a contractului de închiriere) din
Documentația de atribuire, la lit. d) – condițiile specifice impuse de natura bunului închiriat,
se face referire la faptul că:

”Ofertantul trebuie să facă dovada deţinerii în proprietate, închiriere sau orice altă
formă de locaţiune a unui spaţiu ce să asigure desfăşurarea activităţilor conexe funcţiunii de
alimentaţie publică, care deţine acord de funcţionare și care îndeplinește condițiile impuse
prin Avizul Arhitectului șef nr. 544/19.06.2018.”

În  acest  sens,  vă  solicităm  să  ne  puneți  la  dispoziție  Avizul  Arhitectului  șef  nr.
544/19.06.2018, pentru a putea studia care sunt condițiile impuse de acesta.

RĂSPUNS 3: Avizul Arhitectului șef nr. 544/19.06.2018 prevede următoarele:
”Terasele sezoniere pentru alimentație publică din P-ța Unirii se vor amplasa conform

proiectului de înființare, reabilitare și modernizare a pieței, în extensia spațiilor comerciale
de același profil al căror acces este la o distanță de maxim 15 m față de acestea.” 


