I. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
COMUNA MĂRIȘELU
SEDIUL: Comuna Mărișelu, Sat Mărișelu, nr. 150, Județul Bistrița-Năsăud,
COD FISCAL: 4426948
TELEFON 0263-272710; FAX 0263-272585
Organizarea licitației se face de către Comisia de licitație numită prin Dispoziția primarului
II. INSTRUCȚIUNI PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA PROCEDURII DE
ÎNCHIRIERE
1. Procedura licitației publice
1.1 Autoritatea contractantă are obligația de a stabili oferta câștigătoare pe baza criteriului de atribuire
al contractului de închiriere – Prețul cel mai mare.
1.2 Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, comuna Mărișelu are dreptul de a solicita clarificări
şi, după caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanţi pentru demonstrarea conformităţii
ofertei cu cerinţele solicitate.
1.3 Solicitarea de clarificări este propusă de către comisia de evaluare şi se transmite de către autoritatea
contractantă ofertanţilor, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea propunerii comisiei de evaluare.
1.4 Ofertanţii trebuie să răspundă la solicitarea autorității contractante în termen de 3 zile lucrătoare de
la primirea acesteia.
1.5 Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare în ziua fixată pentru deschiderea lor, prevăzută în
anunţul de licitaţie.
1.6 După deschiderea plicurilor exterioare în şedinţă publică, comisia de evaluare elimină ofertele care
nu respectă prevederile pct. 3 din Caietul de sarcini.
1.7 După analizarea conţinutului plicului exterior, se întocmeşte procesul-verbal nr. 1, în care se va
preciza rezultatul analizei prin menționarea ofertelor valabile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de
valabilitate și motivele excluderii acestora din urmă de la procedura de licitație.
1.8 Pentru continuarea desfăşurării procedurii de licitaţie este necesar ca, după deschiderea plicurilor
exterioare, cel puţin două oferte să întrunească condiţiile de calificare. În caz contrar procedura de
licitație se anulează și se organizează o nouă licitație. Pentru cea de-a doua licitație va fi păstrată
documentația de atribuire aprobată pentru prima licitație.
1.9 În situația în care comisia solicită ofertanților clarificări referitoare la documentele de calificare
prezentate în plicul exterior, deschiderea plicului interior și evaluarea ofertei financiare se va stabili la
o dată ulterioară, cu respectarea termenului de 3 zile lucrătoare de răspuns din partea ofertanților,
termen calculat de la data primirii solicitării de clarificări.
1.10 Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului-verbal nr.1 de către toţi
membrii comisiei de evaluare şi de către ofertanţi, în situația în care nu există vreo solicitare de
clarificări din partea comisiei de evaluare.
1.11 În cazul în care există mai multe oferte cu același preț, se va solicita refacerea prețului, în plic
închis.
1.12 Comisia de evaluare stabilește oferta câștigătoare în funcție de criteriul de atribuire – prețul cel
mai mare și întocmește procesul-verbal nr.2, care trebuie semnat de către toţi membrii comisiei de
evaluare şi de către ofertanţi.
1.13 În baza procesului-verbal nr. 1 și nr. 2, comisia de evaluare întocmeşte, în termen de o zi
lucrătoare, Raportul procedurii pe care îl transmite spre aprobare primarului comunei Mărișelu.
Raportul se depune la dosarul de licitație.
1.14 Comuna Mărișelu va înforma ofertanții, inclusiv ofertanții câștigători, despre deciziile referitoare
la atribuirea contractului, în scris, cu confirmare de primire, nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la
emiterea raportului.
1.15 În cazul informării ofertanților care au fost respinși sau a căror ofertă nu a fost declarată
câștigătoare, se vor prezenta motivele care au stat la baza deciziei respective.

1.16 Comuna Mărișelu are obligația de a încheia contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită
ca fiind câștigătoare în termen de 20 de zile calendaristice de la data realizării comunicării rezultatului
procedurii cu toți ofertanții.
1.17 Comuna Mărișelu va transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, un
anunț de atribuire a contractului, în cel mult 20 de zile calendaristice de la finalizarea procedurii de
atribuire.
2. Garanții
2.1 În vederea participării la licitație ofertanții sunt obligați să depună garanția de participare la licitație.
2.2 Garanția de participare este în cuantum de 200 lei și se va achita la caseria Primăriei Mărișelu sau
prin
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RO14TREZ10121A300530XXXX - deschis la Trezoreria Bistrița, cu specificația la obiectul plăţii.

