
HOTĂRÂREA NR.179

CONSILIUL LOCAL SINAIA JUDETUL PRAHOVA ROMANIA

privind închirierea, prin licitaţie publică, a unor spaţii destinate amplasării a 3(trei) automate
pentru comercializarea de produse alimentare (sandwich-uri ambalate, băuturi răcoritoare

necarbogazoase, apa precum şi alte produse alimentare) aflate în administrarea
Colegiului "M.Cantacuzino"

Având în vedere:
- Referatul de aprobare întocmit de Vlad Oprea - Primarul oraşului Sinaia, înregistrat sub
nr.31335/24.10.2019;
- Raportul de specialitate al Compartimentul Patrimoniu şi Protecţie Civilă înregistrat sub
nr.31337/24.l 0.2019 prin care propune închirierea prin licitaţie publică, a unor spaţii destinate
amplasării a 3(trei) automate pentru comercializarea de produse alimentare (sandwich-uri
ambalate, băuturi răcoritoare necarbogazoase, apa precum şi alte produse alimentare) aflate în
administrarea Colegiului "M.Cantacuzino";
- Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
În conformitate cu prevederile art.l29 alin.(1) şi alin.(2), lit.c) coroborat cu alin.( 6), lit.a), art.
139 alin. (3) lit.g), art.287 lit.b) şi art.332-art.348, din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019
privind Codul Administrativ;
In temeiul art. 196 alin.(1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/20 19 privind Codul
Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA
HOT ĂRĂŞTE:

Art.1. - Aprobă închirierea prin licitaţie publică, a unor spaţii destinate amplasării a 3(trei)
automate pentru comercializarea de produse alimentare (sandwich-uri ambalate, băuturi
răcoritoare necarbogazoase, apa precum şi alte produse alimentare) aflate în administrarea
Colegiului .Jvl.Cantacuzino", conform anexei nr.I.
Art.2. - Aprobă documentaţia de atribuire pentru închirierea spaţiilor menţionate la art.l,
conform anexelor 2,3,4,5,6, 7 şi 8.
Art.3. - Preţul minim al inchirierii este de 20 euro/mp/lună.
Art.4. - Spaţiul se închiriază pentru o perioadă de l(unu) an cu posibilitatea de prelungire prin
act adiţional.
Art.5.- Se mandatează Primarul oraşului Sinaia să semneze în numele şi pentru Consiliul Local
Sinaia contractul de închiriere şi actele adiţionale ulterioare de prelungire şi modificare a
acestuia.
Art.6. - Compartimentul Patrimoniu şi Protecţie Civilă şi Serviciul Buget vor aduce la
îndeplinire prezenta hotărâre.

1 ex. Prefect
1 ex. Primar
1 ex. Compartiment Patrimoniu şi Protectie Civilă
1 ex. Serviciul Buget
1 ex. Se va afisa pe site-ul propriu
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Anexa nr.111a HCL. nr. 179/2019

Supraf.
Tipul activitaţii

Cod CAEN
Cod CAEN Rev.2Locaţie

(mp) Rev.1

Automat produse 4799- comert cu
alimentare (sandwich- 5263- comert amanuntul

Colegiul
uri ambalate, băuturi cu amanuntul efectuat in afara

1 răcoritoare care nu se magazinelor,
"M.Cantacuzino

necarbogazoase, apa efectueaza standurilor,
precum şi alte produse prin magazine chioscurilor si

alimentare 1buc pietelor

Automat produse 4799- comert cu
alimentare (sandwich- 5263- comert amanuntul

Scoala Gimnaziala
uri ambalate, băuturi cu amanuntul efectuat in afara

"Principesa Maria"
1 răcoritoare care nu se magazinelor,

necarbogazoase, apa efectueaza standurilor,
precum şi alte produse prin magazine chioscurilor si

alimentare 1buc pietelor

Automat produse 4799- comert cu
alimentare (sandwich- 5263- comert amanuntul

Scoala Gimnaziala
uri ambalate, băuturi cu amanuntul efectuat in afara

"George Enescu"
1 răcoritoare care nu se magazinelor,

necarbogazoase, apa efectueaza standurilor,
precum şi alte produse prin magazine chioscurilor si

alimentare 1buc pietelor



Anexa 21a
H.C.L. Sinaia nr.179/2019

REGULAMENT
privind închirierea, prin licitaţie publică, a unor spaţii destinate amplasării a 3(trei) automate
pentru comercializarea de produse alimentare (sandwich-uri ambalate, băuturi răcoritoare
necarbogazoase, apa precum şi alte produse alimentare) aflate în administrarea Colegiului
"M. Cantacuzino"

1. Comisia în componenţa desemnată prin Dispoziţia nr.__ /20 19 a Primarului oraşului
Sinaia funcţionează valabil în prezenţa a 2/3 din membrii săi şi adoptă decizii valabile cu
votul majorităţii membrilor prezenţi.

2. Hotărârile comisiei de licitaţie sunt obligatorii pentru comisia de licitaţie şi pentru ofertanţi.

3. Licitaţia se desfaşoară sub formă de licitaţie publică cu ofertă în plic închis.

4. Licitaţia publică se desfaşoară numai dacă sunt înscrişi cel puţin 2 ofertanţi. În cazul în care
nu se prezintă cel puţin doi ofertanţi procedura se repetă, iar la al II-lea termen adjudecarea
se va putea face chiar dacă există un singur ofertant, dacă se oferă preţul minim al
închirierii, cu respectarea condiţiilor de eligibilitate.

5. Licitaţia se desfăşoară în două faze:

În prima fază se verifică îndeplinirea de către ofertanţi a criteriilor de eligibilitate ;
În faza a II-a a licitaţiei participă numai ofertanţii declaraţi admişi de către comisia de
licitaţie la prima fază. În această a doua fază a licitaţiei se calculează punctajul pentru
fiecare ofertant având în vedere criteriile de atribuire. Adjudecarea se face pentru
ofertantul care va obţine punctajul cel mai mare în urma aplicării criteriilor de atribuire.

6. Comisia de licitaţie hotărăşte adjudecarea licitaţiei publice prin proces-verbal de
adjudecare.

7. Criterii de atribuire a contractului de închiriere:
- P1)- capacitatea economico-financiară a ofertantului - 25%;

- cifra de afaceri minimă pe anul 2018:
- mai mare decât 150.000Iei 20 pct;
- mai mica decât 150.000lei 10 pct

- P2)- cel mai mare nivel al chiriei - 40%;
- cel mai mare pret - 20 pct;
- urmatorul pret in sens descrescator - 15 pct;
- urmatorul pret in sens descrescator - 10 pct;
- urmatorul pret in sens descrescator - 5 pct;
- urmatorul pret in sens descrescator - Opct.



- P3)- ritmicitatea aprovizionării - 35%;
- de doua ori pe zi 20 pct
- o data pe zi 1Opct
- o data la doua zile sau mai rar 0 pct

Formula de calcul a punctajului final este: P = Pl *25% + P2*40% + P3*35%



Anexa 31a
HCL Sinaia nr.179/2019

INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI. .
de organizare şi desfăşurare a licitaţiei publice

pentru închirierea, a unor spaţii destinate amplasării a 3(trei) automate pentru comercializarea
de produse alimentare (sandwich-uri ambalate, băuturi răcoritoare necarbogazoase, apa precum

şi alte produse alimentare) aflate in administrarea Colegiului "M.Cantacuzino"

Ofertanţii interesaţi să participe la licitaţia publică pentru închirierea spaţiilor situate în Sinaia,
Calea Bucuresti nr.40 ( în incinta Colegiului"M.Cantacuzino"), b-dul Carol 1 nr.36 ( în incinta
Şcolii Gimnaziale "G.Enescu") şi Calea Moroieni nr.25 ( în incinta Şcolii Gimnaziale
Principesa Maria) vor depune la sediul Primăriei oraşului Sinaia, bd. Carol 1, nr.47, Birou
Registratură, până la data de , ora 16.00, oferta pentru închirierea spaţiilor ce
urmează a fi supuse licitaţiei publice.

I. PREZENTAREA OFERTELOR

LI. Licitaţia publică va avea loc în data de , ora __ , la sediul Primăriei oraşului
Sinaia, bd. Carol 1, nr. 47 şi va fi licitaţie cu ofertă în plic închis.
Licitaţia se desfăşoară în două faze. În prima fază se verifică documentele doveditoare ale
încadrării în criteriile de eligibilitate. Ofertanţii declaraţi admişi în prima fază, participă la faza
a II-a, în care adjudecarea se face în urma calculării punctajului final.Ofertanţii vor depune o
singură ofertă pentru toate cele trei spaţii licitate.
Evaluarea se va efectua prin calcularea punctajului pentru fiecare ofertant. Adjudecarea se face
pentru ofertantul care va obţine punctajul cel mai mare în urma aplicării criteriilor de atribuire.
In cazul în care există punctaje egale între ofertanţii clasaţi pe primul loc, departajarea acestora
se va face în funcţie de punctajul obţinut pentru criteriul de atribuire care are ponderea cea mai
mare, iar în cazul egalităţii în continuare, departajarea se va face în funcţie de punctajul obţinut
pentru criteriul de atribuire care are ponderea cea mai mare după acesta.

Criterii de eligibilitate:
La licitaţie pot participa numai persoane juridice care îndeplinesc cumulativ următoarele

condiţii:
I.Să deţină certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului valabil şi certificat
constatator ORC;
2.Au obiectul de activitate al spaţiului pentru care doresc să liciteze- cod CAEN Rev.l-

5263, Cod CAEN Rev.2-4799;
3.Să prezinte certificat fiscal în termen de la Primăria oraşului Sinaia - Serviciul Buget,

privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul local, din care să rezulte că nu figurează
cu datorii la bugetul local;

4.Să prezinte certificat fiscal în termen eliberat de Administraţia Financiară de pe raza
oraşului în care figurează că nu are datorii la bugetul de stat;

5. Se angajează în scris (declaraţie pe proprie răspundere înaintea licitaţiei) ca în cazul
câştigării licitaţiei să nu aducă niciun prejudiciu spaţiului adjudecat şi să nu facă modificări fără
acordul administraţiei locale;



6. Participantul la licitaţie are obligaţia (declaraţie pe proprie răspundere înaintea licitaţiei
) de a încheia contract de salubritate cu operatorul autorizat în termen de 15 zile de la câştigarea
licitaţiei şi obligativitatea deţinerii la locul desfăşurării activităţii a pubelei omologate pentru
colectarea deşeurilor;

7. Se angajează în scris (declaraţie pe proprie răspundere înaintea licitaţiei), în cazul
câştigării licitaţiei, ca în spaţiul adjudecat va desfăşura exclusiv activitatea pentru care a fost
licitat. În caz contrar Primăria Sinaia va proceda la rezilierea unilaterală a contractului de
închiriere (pact comisoriu expres grad IV).

8.Se angajează în scris( declaraţie pe proprie răspundere înaintea licitaţiei) că minim 6 luni
nu va renunţa la contractul de închiriere perfectat cu Primăria Sinaia. In caz contrar va
datora Primăriei Sinaia, valoarea chiriei pe această perioadă.
9. Participantulla licitatie nu trebuie să fie în stare de insolvenţă, faliment sau lichidare.
10.Nu are dreptul să participe la licitaţie persoana care a fost desemnată câştigătoare la o

licitaţie publică anterioară privind bunurile statului sau ale unităţilor administrativ-teritoriale în
ultimii 3 ani, dar nu a încheiat contractul ori nu a plătit preţul, din culpă proprie. Restricţia
operează pentru o durată de 3 ani, calculată de la desemnarea persoanei respective drept
câştigătoare la licitaţie ( declaraţie pe proprie răspundere).

ll.Document de înregistrare sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor pentru
vânzarea cu amănuntul.

Oferta se depune în două plicuri după cum urmează:

I. Plicul exterior care va conţine documentele necesare pentru a dovedi încadrarea în condiţiile
şi criteriile de evaluare mai sus menţionate:

1. Dovada depunerii garanţiei de participare la nivelul a doua chirii , (se restituie în
cazul în care nu se caştigă licitaţia), respectiv 120 euro pentru toate trei aparatele.

2. Dovada achitării caietului de sarcini, în valoare de 300 lei ( nu se restituie).
3. Copie certificat de înmatriculare de la Oficiul Registrului Comerţului şi certificat

constatator nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii ofertei ( din care să rezulte
obiectul de activitate din cod CAEN - 5263- vânzări cu amănuntul care nu se
efectuează prin magazine, 4799 - comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor,
standurilor, chioşcurilor şi pieţelor).

4. Certificat fiscal eliberat de Primăria Sinaia, prin Serviciul Buget - Taxe şi Impozite
privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul local (în original), din care să
rezulte că nu figurează cu datorii la bugetul local.

5. Certificat fiscal eliberat de Administraţia Financiară de pe raza Oraşului în care
figurează că nu are datorii la bugetul de stat (în original).

6. Copie BI / CI persoană fizică sau a reprezentantului legal.
7. Împuternicire notarială pentru cazurile în care la licitaţie participă alte persoane decât

titularii înscrişi (în original).
8. Declaraţiile pe propria răspundere menţionate la criteriile de eligibilitate punctele 5 -

10, cap.I
9. Fişă cu informaţii privind ofertantul şi o declaraţie de participare, semnată de ofertant,

fără îngroşări, ştersături sau modificări( anexele 6 şi 7)
10. Bilanţul contabil sau declaratia unică la 31.12.2018.
11. Document de înregistrare sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor pentru

vanzarea cu amănuntul, în termen de valabilitate.
Plicul exterior va conţine pe lângă documentele enumerate mai sus, punctele 1-11 şi un plic
interior, în care va fi depusă oferta pentru spaţiile supuse licitaţiei, şi va cuprinde:



./ Formularul de ofertă - model tip (anexa nr.S) de la Primăria Sinaia în care se va stabili
preţul oferit de licitant;

./ Dovada achitării taxei de participare la licitaţie in valoare de 300 lei ( nu se va restitui).

Documentele mai sus menţionate se vor depune la Registratura Primăriei Sinaia, pana LA
DATA ORA __ (cu o zi înainte de licitaţie).

Pe plicul exterior se va face mentiunea: LICITA ŢIE PUBLICĂ PENTR U ÎNCHIRIEREA
UNOR SPAŢII DESTINATE AMPLASĂRII A 3(I'REI) AUTOMATE PENTRU
COMERCIALIZAREA DE PRODUSE ALIMENTARE (SANDWICH-URI AMBALATE,
BĂUTURI RĂCORITOARE NECARBOGAZOASE, APA PRECUM ŞI ALTE PRODUSE
ALIMENTARE) AFLATE IN ADMINISTRAREA COLEGIULUI "MCANTACUZINO". A NU
SE DESCHIDE PANA LA DATA ORA __

Pe plicul interior se vor menţiona:
numele ofertantului;
adresele şi destinaţia spaţii lor pentru care se va licita.

După depunerea ofertei, care va fi sigilată, nu se mai acceptă completări la documentele
acesteia. Ofertanţii vor avea asupra lor toate documentele originale care au fost depuse în copie
în ofertă.
1.2. Comisia de licitaţie verifică, în prima fază, documentele solicitate, cuprinse în plicul
exterior care atestă încadrarea în criteriile de eligibilitate.
1.3. După verificarea documentelor depuse în plicul exterior se comunică ofertanţilor faptul că
au fost declaraţi admişi sau respinşi pentru participarea la licitaţie. Se consideră ofertă valabilă,
oferta care îndeplineşte criteriile de valabilitate prevăzute în documentaţie şi a fost depusă în
termen.
1.4. Licitaţia se desfasoară sub formă de licitaţie publică cu ofertă în plic închis la care participă
ofertanţii declaraţi admişi, iar adjudecarea se face în urma calculării punctajului final.
Hotărârea comisiei de licitaţie înscrisă în procesul verbal privind adjudecarea este definitivă.
1.5. Pe baza hotărârii comisiei de licitaţie se comunică ofertantului câştigător acceptarea ofertei
şi data la care trebuie să se prezinte pentru perfectarea contractului (maxim 30 de zile de la data
adjudecării).
În legătură cu oferta se precizează următoarele:
• ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile documentaţiei de

atribuire.
• Ofertele şi documentele prezenate vor fi redactate în limba română
• oferta trebuie să fie fermă;
• organizatorul licitaţiei are dreptul să descalifice orice ofertant care nu îndeplineşte una sau

mai multe cerinţe impuse prin documentele licitaţiei şi prin aceste instrucţiuni;
• depunerea ofertei reprezintă manifestarea voinţei ofertantului de a semna contractul de

închiriere a spaţiului, în condiţiile precizate în caietul de sarcini;
• Oferta este valabila pe o perioada de 90 zile de la deschiderea ofertelor.Ofertantul va înscrie

această durată în declaraţia de participare la licitaţie şi în ofertă.
• revocarea ofertei de către ofertant, după deschiderea ei şi după adjudecare, atrage după sine

pierderea garanţiei de participare;
• In cazul în care în urma publicării anunţului de licitaţie nu au fost depuse cel puţin două

oferte valabile, autoritatea contractantă este obligată să anuleze procedura şi să organizeze o
nouă licitaţie, cu respectarea procedurii.

• nu se acceptă completarea dosarului cu documente în timpul desfăşurării licitaţiei.



II. GARANŢII

În vederea participării la licitaţie ofertanţii sunt obligaţi să depună la organizator garanţia de
participare în valoare de 120 euro pentru toate trei aparatele şi taxa de participare în valoare de
300lei. Ambele se achită la Casieria Primăriei oraşului Sinaia din B-dul Carol 1nr.4 7.
Ofertanţilor necâştigători li se restituie garanţia de participare în termen de 30 de zile de la data
depunerii solicitării de restituire a garanţiei, însoţită de chitanţa în original.
Garanţia de participare se pierde în următoarele cazuri:
• dacă ofertantul îşi retrage oferta în termenul de valabilitate al acesteia;
• în cazul ofertantului câştigător dacă acesta nu se prezintă la data prevăzută de comisia de

licitaţie pentru perfectarea contractului.
Garanţia de participare se depune la Casieria Primăriei oraşului Sinaia sau prin ordin de plată la
Trezoreria Buşteni.

Pentru ca licitaţia să fie validată pentru spaţiu trebuie să existe minim doi ofertanţi. În cazul în
care nu se prezintă cel puţin doi ofertanţi procedura se repetă, iar la al II-lea termen adjudecarea
se va putea face chiar dacă există un singur ofertant, dacă se oferă preţul minim al închirierii,
cu respectarea condiţiilor de eligibilitate.

III. ALTE PREVEDERI

Spaţiul se închiriază pe o perioada de 1 an cu posibilitatea de prelungire prin act adiţional la
contractul de închiriere.
Ofertantul căruia îi vor fi adjudecate spaţiile destinate amplasării automatelor, are obligaţia de a
pune la dispoziţia autorităţii contractante câte un contor monofazat pentru fiecare aparat, admis
şi verificat metrologic, care va fi montat în scopul măsurării şi facturării energiei electrice
consumate în toate cele trei puncte de consum. Colegiul "Mihail Cantacuzino" va factura
trimestrial, în prima lună din trimestru, către locatar contravaloarea energiei electrice
consumate.
Starea tehnică a aparatelor să fie în permanenţă verificată astfel să se evite formularea de
plângeri din partea beneficiarilor.
Ofertantul câştigător trebuie să respecte regulile de acces în toate cele trei instituţii.

PREŞEDINTE WV,fIZ!Un

REMVS



Anexa nr.5 la
HCL nr.179/20 19

OFERTĂ

Pentru închirierea unor spaţii destinate amplasării a 3(trei) automate pentru
comercializarea de produse alimentare (sandwich-uri ambalate, băuturi răcoritoare
necarbogazoase, apa precum şi alte produse alimentare) situate în Sinaia, Calea Bucuresti nr.40
( în incinta Colegiului"M.Cantacuzino"), b-dul Carol 1 nr.36 ( în incinta Şcolii Gimnaziale
"G.Enescu" şi Calea Moroieni nr.25 ( în incinta Şcolii Gimnaziale Principesa Maria). situate în
Sinaia, Calea Bucuresti nr.40 ( în incinta Colegiului"M.Cantacuzino"), b-dul Carol 1nr.36 ( în
incinta Şcolii Gimnaziale "G.Enescu" şi Calea Moroieni nr.25 ( în incinta Şcolii Gimnaziale
Principesa Maria) cu respectarea legislaţiei privind alimentaţia sănătoasă în unităţile de
învăţământ preuniversitar .

SC oferim o chirie de euro/mp/lună ŞI o
ritmicitate de aprovizionare de .

Prin prezenta mă oblig să particip la licitaţia publică din data de _
organizată la sediul Primăriei oraşului Sinaia.

ora

Termenul de valabilitate al ofertei este de 90 zile de la data semnării prezentei _

Declar că am luat act ca în cazul nerespectării preţului închirierii oferit, sunt de acord cu
anularea închirierii, urmând să suport toate cheltuielile ce derivă din aceasta în condiţiile
contractului de închiriere şi din caietul de sarcini.

OFERTANT,

Numele şi prenumele _
L.S.


