
 

 

SECTIUNEA I 

                        FISA DE DATE A ACHIZITIEI 

                              Cap.l. Informatii Generale 

Obiectul licitatiei publice "Inchiriere imobilului „C1 – Statie de vinificatie” situat în Calea Bucuresti 

nr.2, Murfatlar. Destinaţia spaţiului de închiriat este pentru desfăşurarea de activităţi comerciale şi 

complementare.” 

 
1.1. Cod CPV: 70310000-7 (Servicii de inchiriere sau de vanzari imobile) 

1.2. Organizatorul licitatiei 

Denumire:STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURA SI VINIFICATIE 

MURFATLAR 

Adresa: Calea Bucuresti nr.2 

Localitate: Murfatlar cod postal: RO  ROM NIA 

Persoana de contact: Matei Gianina Georgeta Telefon: 0241.234305; 0739850140 

E-mail: scv.murfatlar@gmail.com Fax: 0241.234305 

Adresa de internet: www.statiuneamurfatlar.ro 

 

1.3. Durata contractului de inchiriere 

Durata contractului de închiriere: 5 (cinci) ani de la data atribuirii contractului cu posibilitatea prelungirii 

acestuia prin act aditional. 

 
1.4. Participarea la licitatie 

Contractul de închiriere se poate incheia prin procedura de atribuire — licitatie deschisa publica cu plic 

inchis (sigilat) cu persoane juridice/fizice române sau straine, care au activitate in domeniul pentru care se 

solicita închirierea. 

1.5. Elaborarea si prezentarea ofertei. 

Oferta reprezintä angajamentul ferm al ofertantului in conformitate cu documentele licitatiei, este 

secretä, este supusä clauzelor juridice si financiare înscrise in documentele ce o alcatuiesc si se depune la 

organizatorul licitatiei. 

Oferta are un caracter definitiv si obligatoriu asupra continutului documentatiei pe toata perioada de 

valabilitate specificata  

Depunerea ofertei reprezintä manifestarea vointei ofertantului de a închiria spatiul în conditiile preväzute 

în documentatia de licitatie si de a semna contractul de închiriere cu SCDVV Murfatlar. 

1.6. Documentele ofertei 

 

- scrisoare de înaintare –  se va prezenta Formularul nr. 2; 

- formularul de ofertă – se va prezenta Formularul nr. 1; 

- dovada înregistrării la oficiul registrului comerțului - (copie certificată) 

- certificat constatator emis de oficiul registrului comertului (original);  

- declarație pe propria răspundere a ofertantului că nu se află în reorganizare judiciara sau 

faliment 

- certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor 

sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentării; 

- împuternicirea de reprezentare în procedură, de licitare până la adjudecare, de formulare a unor 

eventuale contestaţii şi de semnare a contractului de închiriere  



 

 

- cazierul judiciar al operatorului economic și al  membrilor organului de administrare, de 

conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de 

decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC 

- declaraţie privind respectarea reglementărilor privind protecţia mediului, securitatea şi 

sănătatea în muncă, normele de apărare împotriva incendiilor - Formularul nr. 3;  

 

1.7. Limba în care poate fi redactata oferta 

 Romana 

 

1.8. Garantia de participare  

 Nu se solicita. 

 

1.9. Modul de prezentare a ofertei; 

a) Ofertele se vor depune la sediul SCDVV Murfatlar, Calea Bucuresti nr. 2, Murfatlar, Jud. Constanta 
 

b) Documentele care însotesc oferta 

Scrisoarea de înaintare in conformitate cu Formularul 2  

 

c) Data limita pentru depunerea ofertei 06.08.2021, ora 13:00  

 

d) Documentele de calificare 

Plicul trebuie să fie marcat cu denumirea și adresa locatorului (titularul dreptului de administrare) și cu 

inscripția "A nu se deschide înainte de data de 09.08.2021, ora 10.00, locul SCDVV Murfatlar, Calea Bucuresti 

nr.2, Murfatlar, Constanta" şi va indica bunul imobil (spaţiul comercial) pentru care este depusă oferta; în interior 

plicul trebuie să cuprindă înscrisurile reprezentând documenţatia de calificare.  

Toate documentele care alcătuiesc oferta trebuie să fie ştampilate şi semnate cu numele în clar de 

reprezentantul legal sau de împuternicitul special autorizat să angajeze ofertantul în contractul de închiriere şi să 

aibă trecută data la care s-a redactat respectivul document. Orice ştersătură, adăugare, interliniere sau scris peste 

cel dinainte sunt valide numai dacă sunt vizate de către persoana autorizată să semneze oferta. Nu sunt admise 

completări ale documentaţiei de calificare, ulterior depunerii acesteia.  

În interiorul plicului vor fi depuse actele solicitate la CAPITOLUL VI “Cerinţe privind  

calificarea ofertanţilor”, cu excepţia Scrisorii de înaintare. 

În exteriorul plicului va fi ataşată Scrisoarea de înaintare – Formularul nr. 2  Limba de redactare a ofertei 

este limba română.  

Orice comunicare, solicitare, informare, notificare şi alte asemenea, trebuie transmise numai în scris către 

locator (titularul dreptului de administrare).  

Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii (la ofertant), respectiv în momentul 

primirii (la sediul locatorului).  

Documentele scrise pot fi transmise şi prin poştă (cu confirmare de primire). 

e) Oferte intarziate 

Oferta care este depusa la o alta adresa decât cea stabilitä în anuntul de participare ori care este primita de 

catre autoritatea contractantä dupa expirarea datei limita pentru depunere, se returneaza nedeschisa. 

f) Interdictia de a depune mai multe oferte: 

1. Candidatul/ofertantul nu are dreptul de a depune decât o singurä ofertä de baza. 

2. Candidatul/ofertantul nu are dreptul, în cadrul aceleiai proceduri: 

a) sa participe la doua sau mai multe asocieri de operatori economici; 

b) sa depuna oferta individuala si o alta oferta comuna; 

c) sa depuna oferta individuala si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte. 

3. Orice oferta care se incadreaza la prevederile pct 2 va fi respinsa 



 

 

1.10. Deschiderea ofertelor 

a) Data, ora si locul deschiderii ofertelor 

Deschiderea ofertelor se va face in data de 09.08.2021 ora 10:00. la sediul SCDVV Murfatlar, din calea Bucuresti 

nr.2, Murfatlar, jud. Constanta 

 

b) Conditii pentru participantii la sedinta de deschidere. 

Pot participa la şedinţa de deschidere a ofertelor numai ofertanţii care au dreptul de a licita oferta sau reprezentanţi, 

împuterniciţi în scris ai acestora, care vor prezenta, la inceputul sedintei, împuternicirea scrisă, originalul  şi o copie 

certificată de pe actul de identitate.   

1.11. SEDINTA DE DESCHIDERE A OFERTELOR. 

Comisia de licitatie va întocmi un proces-verbal de deschidere a ofertelor care urmeaza sa fie semnat atât de 
catre membrii comisiei, cat de catre reprezentantii ofertantitor prezenti. 

• Comisia de licitatie va proceda în 30 minute la analizarea în detaliu a ofertelor. 

• Comisia de licitatie are obligatia de a stabili care sunt clarificarile necesare pentru evaluarea fiecarei oferte, 
precum perioada acordatä pentru transmiterea clarificårilor. 

• Comisia de licitatie are dreptul de a respinge o oferta in oricare dintre urmätoarele cazuri: 

a) oferta nu respecta ceringele prevazute în prezentele instructiuni 

b) ofertantul nu transmite în perioada precizata de catre comisia de licitatie clarificarile solicitate; 

c) oferta contine propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sunt în mod evident dezavantajoase 

pentru autoritatea contractanta; 

1.12. Anularea licitatiel 

Organizatorul licitatiei are dreptul de a anula procedura de licita!ie dacä: 

a) nu este cel putin un ofertant calificat; 

b) au fost prezentate numai oferte necorespunzatoare, respectiv oferte care: 

• fie sunt depuse dupä data limita de depunere a ofertelor; 

• fie nu au fost elaborate si prezentate în concordantä cu cerintele preväzute în prezentele instructiuni si caietul 
de sarcini; 

• fie contin in propunerea financiarä tarife sub tariful de pornire stabilit; 

• fie contin propuneri referitoare Ia clauzele contractuale, propuneri care sunt in mod evident dezavantajoase 
pentru organizator; 

c) circumstante exceptionale afecteazä procedura de inchiriere prin licitatie sau este imposibilä încheierea 
contractului, in aceastä situatie singura obligatie a organizatorului licitatiei este aceea de a restitui garantia de 
participare la licitatie. 

1.13. Contestatii 

• Contestatiile ofertantilor declarati necâstigatori se depun in scris, in termen de 3 zile calendaristice de 

Ia data comunicarii hotarârii de adjudecare a licitatiei de închiriere, la sediul SCDVV Murfatlar 

• Comisia analizeazä contestatiile în termen de 5 zile lucratoare de la data primirii acestora raspunde în scris 
contestatarilor. 

• Decizia acestei comisii este finalä 

 

  1.14. Garantia de buna executie 

            Nu se solicita 

 

1.15. Modalitatea de plata 

• Plata obligatiilor cätre locator se face în conditiile stabilite în contractul de închiriere. 



 

 

     2. ADJUDECAREA LICITATIEI SI COMUNICAREA REZULTATULUI 

Ofertantul câstigator al licitatiei, va fi ofertantul care prezinta pretul cel mai mare in EURO/luna, dar nu mai mic de 2500 
euro/luna. 

  Comisia va încheia un proces verbal oferte de pret în care se va mentiona ofertantul castigator si ofertantii necastigatori  

  In termen de 72 de ore de la data incheierii prezentului proces-verbal, respectiv 12.08.2021, ofertantii pot face contestatii cu privire        

la modul in care au fost respectate dispozitiile legale care reglementeaza procedura de licitatie publica deschisa, la sediul institutiei 

organizatoare a licitatiei, respectiv conducatorului acesteia. 

   In termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data depunerii contestatiei, conducatorul institutiei va lua masurile pentru solutionarea 

acesteia si va comunica rezultatul contestatarului. 

   In cazul unui raspuns negativ la contestatia depusa de catre ofertantul respins, acesta se va putea adresa instantei de judecata. 

   Dupa expirarea termenului de depunere sau solutionare a contestatiilor, Comisia de evaluare a ofertelor va intocmi Raportul 

procedurii de licitatie si va fi inaintat spre aprobare conducatorului institutiei organizatoare, urmand ca in termen de cel mult 10 

zile de la data aprobarii sa fie incheiat contractul de inchiriere. 

 
Castigatorul se va prezenta la data, ora locul stabilite de SCDVV Murfatlar pentru încheierea contractului de 
inchiriere. 

   Neprezentarea va fi considerata renuntare la dreptul de a incheia contractul respectiv ceea ce va conduce la pierderea 
dreptului câstigatorului de a mai participa la alte licitatii organizate de SCDVV Murfatlar. 
  SCDVV Murfatlar va repeta licitatia pentru inchirierea spatiului respectiv. 

• Chiria va fi in euro si se va calcula in lei la cursul de schimb anuntat de BNR Ia data emiterii facturii. 

1.16. Organizarea licitatiei 

Publicitatea procedurii Licitatie deschisa publicä (cu oferte in plic inchis) se va face prin publicarea anuntului de 
participare pe site-ul oficial al SCDVV Murfatlar si la avizierul sediului institutiei. 

Termenul de depunere a ofertelor va fi de cel putin 10 zile calendaristice de la afisarea anuntului. 

 


