ROMÂNIA - JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL CHISINEU-CRIS
Chişineu - Criş str.înfrăţirii nr.97 Cod 315100 ;Tel.0257-350098;Fax 0257-350059
e - m a i l : primariachcris@yahoo.com

HOTĂRÂREA
Nr.27
Din 28 martie 2013
privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Chişineu Criş nr.
50/18.07.2012 privind aprobarea Caietului de sarcini şi a Documentaţiei de
atribuire elaborate în vederea organizării şi desfăşurării concesionării imobilului
înscris în CF nr. 302437 Chişineu Criş constând în teren în suprafaţă de 1453400
mp.
Consiliul Local orăşenesc Chişineu - Criş
Având în vedere :
- Expunerea de motive a Primarului Oraşului Chişineu Criş, d-l Burdan Gheorghe;
- HCL nr. 50/18.07.2012 privind aprobarea Caietului de sarcini şi a Documentaţiei de
atribuire elaborate în vederea organizării şi desfăşurării concesionării imobilului înscris în C F .
nr. 302437 Chişineu Criş constând în teren în suprafaţă de 1453400 mp;
- Prevederile art. 36, alin. (2), lit. c, alin. (5) lit. b şi art. 123 alin (1) şi (2) din Legea
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art. 5, lit. b din O.U.G 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune
de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art. 12, alin. 3 şi 4, art. 15, art. 17 din O.U.G 54/2006 privind regimul
contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Prevederile H.G. nr. 168/2007 pentru aplicarea Normelor metodologice de aplicare a
O.U.G. 54/2006
- avizul comisiei juridice;
- 15 voturi pentru din totalul de 15 consilieri în funcţie ;
î n temeiul art. 45 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 - Se modifică Anexa nr. 1 a H.C.L. nr. 50/18.07.2012 - Caietul de sarcini pentru
concesionarea imobilului constând în teren în suprafaţă de 1453400 mp, înscris în CF nr.
302437 Chişineu Criş situat în extravilanul Oraşului Chişineu Criş, aflat în proprietatea privată a
Oraşului Chişineu Criş, în vederea realizării unui Parc fotovoltaic, conform Anexei nr. 1 care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 - Se modifică Anexa nr. 2 a H.C.L. nr. 50/18.07.2012 - Documentaţia de atribuire
elaborată în vederea organizării şi desfăşurării concesionării bunului imobil constând în teren în
suprafaţă de 1453400 mp, înscris în CF nr. 302437 Chişineu Criş, conform Anexei nr. 2, care
face parte din prezenta hotărâre.
Art. 3 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Oraşului
Chişineu Criş, d-l Burdan Gheorghe.
Art. 4 - Hotărârea se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Arad
- Primarului Oraşului Chişineu
- DGFP Arad
PREŞEDINTE DE Ş
TRIPA IOAN
Red./Dact.
A.B./A.B.
Ex.5
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ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL A L ORAŞULUI CHIŞINEU CRIŞ
CHIŞINEU CRIŞ, STR. ÎNFRĂŢIRII, NR. 97, JUD. ARAD, TEL. 0257-350098;
FAX 0257-350059; e-mail: primariachcris@yahoo.com

ANEXA 1 LA HCL NR. 27/28.03.2013

CAIET DE SARCINI
PENTRU CONCESIONAREA IMOBILULUI CONSTÂND ÎN TEREN ÎN
SUPRAFAŢĂ DE 1453400 MP, ÎNSCRIS ÎN CF NR. 302437 CHIŞINEU
CRIŞ SITUAT ÎN EXTRAVILANUL ORAŞULUI CHIŞINEU CRIŞ,
AFLAT ÎN PROPRIETATE PRIVATĂ A ORAŞULUI CHIŞINEU CRIŞ,
ÎN VEDEREA REALIZĂRII UNUI PARC FOTOVOLTAIC
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1. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND OBIECTUL CONCESIUNII

Consiliul Local Chişineu Criş intenţionează să concesioneze, conform legislaţiei
în vigoare, un bun imobil constând din teren în suprafaţă de 1453400 mp, înscris în CF nr.
302437 Chişineu Criş, situat în extravilanul Oraşului Chişineu Criş, aflat în proprietate
privată a Oraşului Chişineu Criş.
Imobilul propus spre concesionare este situat în extravilanul Oraşului Chişineu
Criş, la ieşirea spre Vest din oraş, pe DN 79A, pe partea stângă în sensul de mers spre
comuna Socodor. Categoria de folosinţă a terenului este păşune, iar în conformitate cu
prevederile Legii nr. 214/2011 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajiştilor,
art. 8 alin. (2) "activităţile care se desfăşoară pe pajişti sunt numai acelea pentru creşterea
potenţialului de producţie a solului şi se pot realiza perdele de protecţie, construcţii
zoopastorale, surse de apă potabilă, regularizarea cursurilor de apă, lucrări de îmbunătăţiri
funciare şi proiecte având ca obiect de investiţii producerea şi utilizarea energiei
regenerabile.
Prin concesionare se doreşte o creştere a calităţii vieţii cetăţenilor oraşului prin
sporirea veniturilor la bugetul oraşului şi direcţionarea acestora către obiectivele de
investiţii necesare dezvoltării oraşului şi, nu în ultimul rând, prin obţinerea energiei
regenerabile, ca alternativă la energia convenţională, aceasta fiind inepuizabilă şi lipsită de
efectele nocive ale poluării pe termen lung.
Terenul se concesionează pentru realizarea unui parc fotovoltaic, concesionarul
având posibilitatea de a realiza investiţiile necesare pentru asigurarea funcţionalităţii
acestuia şi producerea energiei regenerabile.
In prezent imobilul supus concesionării se află în proprietatea oraşului Chişineu
Criş, domeniul privat, fiind liber de sarcini. Forma de concesionare se va realiza în
conformitate cu prevederile OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune
de bunuri proprietate publică.
Exploatarea acestui teren va asigura pe termen lung creşterea veniturilor la
bugetul oraşului prin încasarea redevenţei şi a impozitelor şi a taxelor locale.
Ţinând cont de potenţialul şi resursele locale, una dintre sursele de energie
regenerabilă disponibilă la nivelul Oraşului Chişineu Criş este energia solară. Aceasta este
energia emisa de soare pe întreg domeniul radiaţiei sale electromagnetice. Această energie
poate fi folosită la generarea energiei electrice prin intermediul centralelor solare, fie ele
termice sau fotovoltaice.
Centralele solare termice, în funcţie de modul de construcţie pot atinge
randamente mai mari, dar în schimb comportă cheltuieli de întreţinere şi exploatare mai
mari, fiind realizabile doar pentru puteri instalate mari. De asemenea sunt exploatabile
economic doar în zone cu foarte multe zile însorite pe an.
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-

creşterea numărului locurilor de muncă pe perioada realizării investiţiilor în
parcurile fotovoltaice precum şi în perioada exploatării, întreţinerii şi furnizării
de energie electrică;
- investiţii conexe în drumurile locale pentru asigurarea accesului utilajelor
agabaritice pentru transportul si montajul echipamentelor în parcurile
fotovoltaice;
- utilizarea materialelor de construcţii autohtone pentru realizarea acestor investiţii
(fundaţii, platforme de montaj, căi de acces, etc);
- obţinerea unor venituri sigure şi constante la bugetul local, pe o perioada lungă
(durata de viaţa a instalaţiilor fiind de peste 35 - 40 ani) din redevenţa datorată de
concesionar precum şi din taxe si impozite;
- posibilitatea accesării unor fonduri europene, nerambursabile, pentru dezvoltarea
durabilă a zonei.
3. DURATA CONCESIUNII

Durata concesiunii este de 30 ani începând de la data semnării contractului de
concesiune, în conformitate cu prevederile art. 7 din OUG nr. 54/2006 privind regimul
contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică.
4. INVESTIŢIILE PE CARE CONCESIONARUL ESTE OBLIGAT SĂ LE
REALIZEZE.

Investiţiile pe care concesionarul este obligat să le realizeze pentru a fi îndeplinite
obiectivele pe care concedentul şi le-a propus prin concesionarea terenului sunt
următoarele:
-

obţinerea tuturor avizelor în vederea dezvoltării şi exploatării unui parc
fotovoltaic pentru producerea de energie electrică în scopul introducerii în
sistemul electric naţional, inclusiv încheierea unui contract de conectare cu o
societate de distribuţie a energiei electrice;
- obţinerea autorizaţiei de construire a parcului fotovoltaic;
- construirea şi dezvoltarea parcului fotovoltaic;
- conectarea la sistemul naţional de energie;
- exploatarea eficientă a parcului fotovoltaic;
- investiţii conexe în drumurile locale pentru asigurarea accesului utilajelor
agabaritice pentru transportul si montajul echipamentelor în parcurile
fotovoltaice;
Modernizarea drumului de acces la teren dinspre DN79A şi
întreţinerea lui pe durata derulării contractului de concesiune se face pe
cheltuiala concesionarului, fără nicio obligaţie din partea concedentului în
condiţiile legii.
- identificarea şi parcelarea terenului care va face obiectul Contractului de
concesiune se face pe cheltuiala concesionarului;

5.1. în derularea prezentului contract, concesionarul va utiliza următoarele categorii de
bunuri:
a) bunuri de retur - bunurile care revin de plin drept, gratuit şi libere de orice sarcini
concedentului, la încetarea contractului de concesiune. Sunt bunuri de retur
bunurile care au făcut obiectul concesiunii;
b) bunuri proprii - bunurile care, la încetarea contractului de concesiune, rămân în
proprietatea concesionarului. Sunt bunuri proprii bunurile care au aparţinut
concesionarului şi au fost folosite de către acesta pe durata concesiunii, respectiv
construcţiile, constând în panouri solare şi spaţii anexă destinate exploatării
energiei solare, în scopul producerii de energie electrică.
5.2. In contractul de concesiune se va menţiona repartiţia acestor bunuri la încetarea, din
orice cauză, a concesiunii.
Bunurile edificate de către concesionar, respectiv construcţiile, constând în panouri
solare şi spaţii anexă destinate exploatării energiei solare, în scopul producerii de
energie electrică, sunt proprietatea concesionarului.
In cazul
rezilierii contractului
de
concesiune din culpa exclusivă a
concesionarului, concesionarul va ridica construcţiile edificate şi va preda terenul în
situaţia în care era la data concesionării în tremen de 3o de zile de la data rezilierii
contractului de concesiune, pe cheltuiala concesionarului.
6. REDEVENŢA ŞI GARANŢII FINANCIARE

6.1. Redevenţa minimă este contravaloarea în lei a sumei de 475 euro/ha/an calculată la
cursul oficial al BNR. Redevenţa minimă specificată anterior nu conţine TVA. Nivelul
redevenţei este baza de pornire în licitaţia publică. Comisia de licitaţie nu va accepta
oferte care conţin o redevenţa inferioară celei stabilite ca bază de pornire, chiar dacă
punctajul total al ofertantului l-ar putea califica drept câştigător al licitaţiei.
6.2. Concesionarul va avea obligaţia achitării redevenţei anuale în patru rate trimestriale,
egale.
6.3. Plata cu întârziere a redevenţei conduce la aplicarea de penalităţi în procent de 1% /
zi de întârziere. Se consideră întârziere la plata redevenţei depăşirea termenului
scadent, stabilit conform contractului de concesiune.
A

6.4. In conformitate cu prevederile art. 56 din O.U.G. 54/2006, concesionarul are obligaţia
ca, în termen de 90 de zile de la data semnării contractului de concesiune, să depună cu
titlu de garanţie, o sumă reprezentând o cotă parte din suma obligaţiei de plată către
concedent, stabilită de acesta şi datorată pentru primul an de activitate. Dacă este
necesar, din această sumă vor fi prelevate majorările de întârziere, penalităţile, precum
şi sumele datorate concedentului de către concesionar, în baza contractului de
concesiune.
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10.1. Ofertele se redactează în limba română.
10.2. Ofertanţii au obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile
caietului de sarcini.
10.3. Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului, pe toată
perioada de valabilitate stabilită de concedent.
10.4. Perioada de valabilitate a ofertei este de 90 de zile, calculată de la data
deschiderii ei.
10.5. Ofertele se depun la sediul concedentului din orş. Chişineu Criş, str. înfrăţirii,
nr. 97, jud. Arad.
10.6. Conţinutul ofertelor trebuie să rămână confidenţial până la data stabilită
pentru deschiderea acestora, concedentul urmând a lua la cunoştinţă de conţinutul
respectivelor oferte numai după această dată.
10.7. Ofertanţii transmit ofertele lor în două plicuri sigilate, unul exterior şi unul
interior, care se înregistrază, în ordinea primirii lor, în registrul "Oferte" al concedentului,
precizându-se data şi ora depunerii.
Pe plicul exterior se va indica obiectul concesiunii pentru care este depusă oferta
şi va conţine:
- fişa cu informaţii privind ofertantul şi o declaraţie de participare
semnată de ofertant, fără îngroşări, ştersături sau modificări;
- acte doveditoare privind calităţile şi capacităţile ofertanţilor;
- 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,
prevăzută în anunţul de licitaţie.
11. CONTRACTUL DE CONCESIUNE ŞI EFECTELE ACESTUIA

11.1. încheierea contractului de concesiune
11.1.1. Contractul de concesiune va fi încheiat în forma scrisă.
11.1.2. Conţinutul contractului de concesiune cadru va fi prezentat în documentaţia de
atribuire.
11.1.3. Contractul de concesiune va fi încheiat în termen de maxim 30 de zile de la data la
care concedentul a informat ofertantul despre acceptarea ofertei sale.
11.1.4. Ofertantul se consideră informat la data recepţionării scrisorii recomandate cu
confirmare de primire, care conţine acceptarea ofertei sale.
11.1.5. Refuzul ofertantului declarat câştigător de a încheia contractul de concesiune
atrage pierderea garanţiei depusa pentru participare la licitaţie.
11.1.6. In cazul în care ofertantul declarat câştigător refuză încheierea contractului,
licitaţia publică va fi anulată, iar concedentul va relua procedura de licitaţie publică
de la etapa publicării anunţului, în condiţiile legii, studiul de oportunitate şi caietul de
sarcini păstrându-şi valabilitatea.

sarcini, la rezilierea contractului de concesiune, cu plata unei despăgubiri în sarcina
concesionarului;
12.3.7 Concedentul va putea rezilia contractul numai după notificarea intenţiei sale
concesionarului cu precizarea cauzelor care au determinat-o. Rezilierea va opera de plin
drept la expirarea unei perioade de 30 zile de la notificare, dacă concesionarul nu îşi
îndeplineşte obligaţiile în acest interval.
12.4. încetarea

concesiunii prin renunţare

12.4.1. Renunţarea la concesiune din partea concesionarului este posibilă la dispariţia,
dintr-o cauză de forţă majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilităţii obiective a
concesionarului de a-1 exploata, fără plata unei despăgubiri; în cazul imposibilităţii
obiective a concesionarului de a exploata terenul (imposibilitate dovedită cu acte de către
concesionar şi acceptată de concèdent), concesionarul va notifica concedentul, în termen
de 15 zile de la constatarea situaţiei intervenite, despre imposibilitatea obiectivă de
realizare a activităţii. Imposibilitatea obiectivă de a exploata bunul poate fi invocată în
cazul când concesionarul are o situaţie financiară precară, în cazul falimentului sau al
dizolvării societăţii concesionare;
12.4.2. Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în ceea ce priveşte îndeplinirea totală
sau parţială a obligaţiilor ce le revin, cu menţiunea că prin forţă majoră se înţelege orice
eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil si inevitabil care împiedică părţile
să-şi execute integral sau parţial obligaţiile.
12.4.3. Apariţia sau încetarea cazului de forţă majoră se va comunica celeilalte părţi în
termen de 5 zile prin telefon, fax sau e-mail urmat de o scrisoare înaintată cu confirmare
de primire cu menţiunea constatării evenimentelor de acest gen de către organele
competente române, în prezenţa părţilor.
12.4.4. în caz de forţă majoră comunicată şi constată în condiţiile legii, executarea
obligaţiilor părţilor se decalează în consecinţă cu perioada corespunzătoare acesteia, cu
menţiunea că niciuna dintre părţi nu va plăti penalităţi sau despăgubiri pentru întârzierea în
executarea contractului. Partea care nu a îndeplinit obligaţia comunicării va suporta
irevocabil consecinţele cazului de forţă majoră cât şi îndeplinirea tuturor celorlalte
obligaţii.
12.4.5. în condiţiile în care forţa majoră conduce la o decalare a obligaţiilor părţilor mai
mare de 6 luni, sau în cazul imposibilităţii de exploatare a bunului concesionat, situaţie
verificată şi constatată de comisia legal constituită de către concèdent pentru monitorizare
şi control, părţile vor conveni asupra continuării sau încetării contractului.
12.4.6. In cazul în care concesionarul solicită renunţarea la concesiune, acesta va pierde
garanţia de participare la licitaţie.
12.5. în situaţia în care concesionarul, din motive care nu îi pot fi imputate, se va afla în
imposibilitarea obţinerii autorizaţiilor şi avizelor necesare demarării investiţiei la care s-a
obligat conform contractului de concesiune (autorizaţie de construire, aviz tehnic de
racordare etc.) concedentul va proceda la rezilierea contractului de concesiune,
concesionarul fiind obligat la plata redevenţei calculată până la data rezilierii contractului.
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ROMÂNIA - JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI CHIŞINEU CRIŞ
CHIŞINEU CRIŞ, STR. ÎNFRĂŢIRII, NR. 97, JUD. ARAD, TEL. 0257-350098,
FAX 0257-350059, e-mail: primariachcris@yahoo.com
ANEXA NR. 2 LA H.C.L. NR. 27/28.03.2013

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE
ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII ŞI DESFĂŞURĂRII CONCESIONĂRII BUNULUI
IMOBIL CONSTÂND ÎN TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 1453400 MP, ÎNSCRIS ÎN
C.F. NR. 302437 CHIŞINEU CRIŞ

SECŢIUNEA I
INSTRUCŢIUNI

PRIVIND

ORGANIZAREA

ŞI

DESFĂŞURAREA

PROCEDURII DE CONCESIONARE

1. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND CONCEDENTUL
Oraşul Chişineu Criş, cu sediul în Chişineu Criş, str. înfrăţirii, nr. 97, jud. Arad, cod
fiscal 3519283, tel. 0257-350098, fax 0257-350059

2. PROCEDURA DE LICITAŢIE
Calitatea de concesionar o poate avea orice persoană fizică sau persoană
juridică, română sau străină.
Orice persoană interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine caietul de
sarcini.
Concedentul va publica anunţul de licitaţie în Monitorul Oficial şi în două cotidiane,
unul de circulaţie naţională şi unul de circulaţie locală. Anunţul de licitaţie va fî
publicat cu cel puţin 20 de zile calendaristice înainte de data stabilită pentru depunerea
ofertelor. Concedentul va asigura obţinerea caietului de sarcini de către orice persoană
interesată, care înaintează o solicitare în acest sens, contra-cost ( 1500 lei). Orice
persoană interesată are dreptul de a solicita clarificări cu privire la conţinutul caietului
î

Pentru desfăşurarea procedurii licitaţiei este obligatorie participarea a cel puţin
trei ofertanţi. Procedura de licitaţie se poate desfăşura numai dacă în urma publicării
anunţului de licitaţie au fost depuse cel puţin trei oferte valabile.
Plicurile care conţin oferta, închise şi sigilate, se deschid la data fixată pentru
deschiderea lor, prevăzută în anunţul de licitaţie.
După deschiderea plicurilor exterioare în şedinţa publică a comisiei de evaluare,
a cărei componenţă este stabilită prin Hotărârea Consiliului Local Chişineu Criş, la
care prezenta Procedură constituie anexă, comisia va elimina ofertele care nu conţin
totalitatea documentelor şi a datelor solicitate conform Secţiunii II a prezentei
Proceduri.
Pentru continuarea desfăşurării procedurii de licitaţie, este necesar ca după
deschiderea plicurilor exterioare, cel puţin 3 oferte să întrunească condiţiile prevăzute
în Secţiunea II a prezentei Proceduri.
Sunt considerate oferte

valabile, ofertele

care îndeplinesc criteriile

de

valabilitate prevăzute în caietul de sarcini al concesiunii.
După analizarea conţinutului plicului exterior, secretarul comisiei de evaluare
întocmşte procesul-verbal în care se va menţiona rezultatul analizei, care va fi semnat
de toti membri comisiei de evaluare si de către ofertanţi.
Deschiderea plicurilor interioare se va face numai după semnarea procesuluiverbal menţionat anterior.
în urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, pe baza criteriilor de
valabilitate, secretarul acesteia întocmeşte un proces-verbal care trebuie semnat de
către toţi membri comisiei, în care se menţionează ofertele valabile, ofertele care nu
îndeplinesc criteriile de valabilitate şi motivele excluderii acestora de la procedura de
atribuire.
Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, comisia de evaluare poate propune
concedentului solicitarea oricăror clarificări şi completări necesare. în termen de 3 zile
lucrătoare de la primirea propunerii comisiei de evaluare, concedentul o transmite
ofertanţilor vizaţi.

Orice persoană interesată are dreptul de a solicita clarificări privind caietul de
sarcini.
Concedentul va răspunde, în mod clar, complet şi fară ambiguităţi, la orice
clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească două zile lucrătoare
de la primirea unei astfel de solicitări.
Concedentul va transmite răspunsurile însoţite de întrebările aferente către toate
persoanele interesate care au obţinut caietul de sarcini, luând măsuri pentru a nu
dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificări.
Concedentul are obligaţia de a transmite răspunsul la orice solicitare de clarificare cu
cel puţin două zile lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.
In cazul în care solicitarea de clarificare nu a fost trimisă în timp util, punând
concedentul în imposibilitatea respectării termenului prevăzut anterior, acesta are
totuşi obligaţia de a răspunde la solicitarea de clarificare, în măsura în care perioada
necesară pentru transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către
persoanele interesate înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.
Concedentul va derula negocieri cu fiecare ofertant care a depus o ofertă
valabilă.
Procedura referitoare la întocmirea şi depunerea ofertei, la deschiderea
plicurilor exterioare şi interioare, la stabilirea ofertelor valabile, la întocmirea
procesului-verbal de evaluare, a raportului procedurii în urma negocierilor purtate cu
fiecare ofertant, este identică cu cea de la procedura licitaţiei.
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 aprobată pentru licitaţie.
Concedentul

va negocia cu

fiecare

ofertant

la data stabilită

conform

programării.
Negocierile se desfăşoară potrivit condiţiilor prevăzute în caietul de sarcini.
Criteriile pentru valabilitatea ofertelor nu pot face obiectul negocierii.

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.
Ofertele se redactează în limba română.
Ofertanţii transmit ofertele, în plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior, care se
înregistrează, în ordinea primirii lor, în registrul "Oferte", precizându-se data şi ora.
Oferta propriu-zisă, va fi întocmită în original şi se va introduce în plicul interior,
pe care se va menţiona textul "Oferta".
Plicul interior, care conţine oferta propriu-zisă, va fi închis, sigilat şi marcat cu
denumirea şi adresa ofertantului, va fi introdus în plicul exterior, alături de
documentele de calificare.

1.1

Pe plicul exterior se va indica obiectul concesiunii pentru care este depusă
oferta şi denumirea autorităţii contractante. Plicul exterior va trebui să
conţină documentele de calificare pentru participarea la procedură, după
cum urmează:

1. Certificat constatator privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor şi taxelor
locale, alte venituri ale bugetului local- original sau copie legalizată.
2. Certificat constatator privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor şi
contribuţiilor de asigurări sociale din care să nu rezulte datorii/creanţe faţă de bugetul
consolidat şi/sau fapte care au prejudiciat bugetul consolidat de stat (Agenţia
Naţionala de Administrare Fiscala - Direcţia Generala a Finanţelor Publice) - original
sau copie legalizata.
Certificatele vor fi valabile, fară datorii restante la data deschiderii ofertelor.
Ofertanţii care prin certificatele depuse nu fac dovada achitării taxelor la data solicitată în
prezenta documentaţie, vor fi excluşi din procedura de licitaţie publică.
în caz de neprezentare a documentelor privind achitarea taxelor şi contribuţiilor la
bugetul local si bugetul de stat, nu este permisa completarea ulterioară.
3. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului - original sau copie
legalizată;
4. Codul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului;
Documentele vor fi valabile la data deschiderii ofertelor şi trebuie să ateste faptul că:

2. CRITERII SUPLIMENTARE DE ADMISIBILITATE A OFERTEI
Pentru ca oferta să fíe admisibilă, trebuie ca ofertantul:
Să aibă în obiectul de activitate prevăzut ca domeniu principal sau secundar de
activitate: Grupa CAEN 351 - Producţia, transportul şi distribuţia energiei
electrice; Cod CAEN - 3511- Producţia de energie electrică;
Să facă dovada faptului că desfăşoară în prezent activităţi care corespund obiectului
procedurii;
Să dacă dovada faptului că deţine experienţă în domeniul de activitate care corespunde
obiectului procedurii, prin expunerea proiectelor implementate deja, precum şi în curs
de implementare la data elaborării ofertei.
Persoana juridica participanta, sau persoana afiliata (potrivit definiţiei de la art. 7 pct.
21 lit c din Codul Fiscal), asociatul unic sau majoritar al persoanei juridice
participante la licitaţie, deţine cel puţin ATR (Aviz tehnic de racordare) pentru
exploatarea unei centrale electrice de cel puţin 100 MW
Nu sunt admişi la procedură operatorii economici care se află în una din
următoarele situaţii:
nu şi-au onorat obligaţiile contractuale sau şi le-au onorat necorespunzător faţă de
Oraşul Chişineu Criş (dacă există obligaţii contractuale născute din raporturi juridice
cu Oraşul Chişineu Criş);
în urma participării la proceduri reglementate de O.U.G. nr. 54/2006 sau O.U.G. nr.
34/2006 pe teritoriul României, au primit caracterizări negative, nu şi-au onorat
obligaţiile contractuale sau au fost în situaţia rezilierii contractelor încheiate conform
prevederilor instituite prin O.U.G. nr. 54/2006 şi O.U.G. nr. 34/2006, din culpă
proprie;
au datorii fata
Criş.

de bugetul

consolidat al statului sau bugetul Oraşului Chişineu

Toate aceste criterii vor trebui dovedite şi evidenţiate de către ofertant în cadrul
documentelor de calificare.
3. CRITERII DE ATRIBUIRE A OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE
Pentru determinarea ofertei câştigătoare, comisia de evaluare va aplica criteriile de
atribuire următoare, în ponderea stabilită după cum urmează:
A) Nivelul redevenţei - max. 100 puncte - ponderea punctajului este de 60%

