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DECIZTE
din 09,

ff.401+

,10. PO.I*

Despre aprobarea Regulamentului
privind licitaliile pentru oblinerea dreptului
de localiune a inciperilor cu altd
destinalie decdt cea locativS, proprietatea
autoritdlii publice locale a municipiului Chiqindu

in scopul folosirii ralionale a incdperilor nelocuibile aflate in propri etatea
autoritelii publice locale a municipiului Chigindu, acumulSrii de resurse
suplimentare in bugetul local pentru rcaLizarea programelor social-economice gi
denroltarea infrastructurii gospoddriei municipale, in conformitate cu Legea nr.

121-XW din 04.05.2007 "Privind administrarea gi deetatizarea proprietdfii
publice", Hotdrdrea de Guvern nr. 136 din 10.02.2009,,Cu privire la aprobarea
Regulamentului privind licitaliile cu strigare gi cu reducere", in temeiul art.77
alin.(5), 14alin.(2)Iit,b)qi m),art. 19alin. (4),art.20alin.(s)dinLegeanr.
436-X\{ din 28.L2.2006 "Privind administralia publicd local5.", Consiliul
municipal Chigin6u DECIDE:
Se aprobd Regulamentul privind licitaliile pentru oblinerea
dreptului de localiune a incdperilor cu altd destinalie decdt cea locativ6,
proprietatea autoritdlii publice locale a municipiului Chigindu (anexa nr. 1).

1.

2.

Se aprobd componenla comisiei pentru supravegherea

corectitudinii desfEgurdrii licitaliilor de oblinere a dreptului de localiune a
incdperilor cu altd destinatie decdt cea locativd, proprietatea autoritdlii publice
locale a munlcipiului Chigin6u/Comisiei de concurs pentru acordarea dreptului
de organizare a licitaliilor pentru oblinerea dreptului de localiune a incdperilor
cu altd destinaliei decdt cea locativd (anexa ff,2).
Comisia de concurs are urmdtoarele sarcini:
3.1. Organizarea unui concurs public pentru adjudecarea dreptului de
organtzator al licitaliilor pentru oblinerea dreptului de localiune a incdperilor cu
alti destinafie decdt cea locativd in municipiul Chigindu, in termen de o lund de
la data adoptdrii prezentei decizii.
3.2. Desfbgurarea concursului respectiv gi asigurarea informdrii Consiliului
municipal Chiqindu despre reniltatele lui.
4. Se stabilegte cd, in caz de eliberare, suspendare sau degrevare din
funcfiile publice delinute
membrilor Comisiei pentru supravegherea

3.

a

corectitudinii desfdqurdrii licitaliilor de oblinere a dreptului de loca{iune
incdperilor cu altd destinalie decdt cea locativd, proprietateaautoritefli publice

a

locale a municipiului Chigindu, funcliile acestora vor fi exercitate de persoanele
nou-desemnate in aceste funclii, conform prevederilor regulamentului, frrd
emiterea unei noi decizi|
5. Se aprobd Regulamentul concursului pentru adjudecarea dreptului
de organizare Si desfrgurare alicitaTiilor pentru oblinerea dreptului de loca{iune
a incdperilor cu altd destina{ie dec6t cea locativd in municipiul Chigindu (anexa

ff.3).

6.

Direclia relalii publice a Prim6riei municipiului Chigindu va aduce
la cunogtinld publicd prevederile prezentei decizii gi ale anexelor acesteia,
precum gi va asigura prin intermediul mass-media difuzarea informafiilor
publicitare referitoare la desf5$urarea concursului, cu cel pulin 15 zile inainte de
termenul fixat pentru depunerea ofertelor pentru concurs.
7. La concurs pot participa persoanele juridice, care dispun de licenfd
in domeniu gi au petrecut cel pulin o licitalie care n-a fost contestatd.
8. Consiliul municipal Chiqindu il imputernicegte pe Primarul general
sau viceprimarul municipiului Chigindu cu dreptul de a aproba listele inciperilor
cu altd destinalie decdt cea locativd ce urmeaz6, a fi expuse la licitalie qi
senmarea contractului de reglementare a relaliilor dintre Primdria municipiului
Chiqiniu qi orgarizatorul licitaliilor, ulterior aprobdrii acestuia de cdtre Consiliul
municipal Chigindu.
9. Direclia generald finanfe, de comun acord cu Direclia generald
economie, reforme gi relalii patrimoniale gi Direclia asisten!5 juridicS, in termen
de 5 zile lucrdtoare de la notificarea adjudecatarului (ofertantul cdgtigdtor), vor
prezenta Primarului general spre semnare contractul de reglementare a relaliilor
(prestdri servicii) dintre Primdria municipiului Chiqin6u gi organizatorul
licitaliilor pentru obfinerea dreptului de localiune a incdperilor cu altd destina]ie
decdt cea locativd in municipiul Chigindu.

10.

Se abrog6:

- decizia Consiliului municipal Chigindu nr. 22115 din22 ianuarie 2009 ,,Cu
privire la aprobarea Regulamentelor privind licita{iile gi concursurile pentru
oblinerea dreptului de loca{iune a incdperilor cu altd destina{ie dec6t cea locativd
proprietate publicd a municipiului Chiglndu" ;
- decizia Consiliului municipal Chigindu nr. 6125 din 18.02.2004 ,,Cu
privire la aprobarea Regulamentului licita{iilor pentru oblinerea dreptului de
localiune a incdperilor aflate in gestiunea Consiliului municipal Chigindu" qi
deciziile Consiliului municipal Chigindu despre operarea unor modificdri nr.
28/34 din 04.08.2005 $i nr. 54/35 din 03.08.2006.
1
Viceprimarul municipiului Chigindu, de ramur6, va asigura
controlul indeplinirii prevedeilor prezentei decizii.
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I. DISPOZITII GENERALE

1.1.

Prezentul Regulament este elaborat in conformitate cu prevederile
Legii nr. 121-XVI din 04.05.2007 ,,Cu privire la administrarea gi deetatizarea
proprietEfii publice", art. 77 alin. (5) al Legii nr. 436-XVI din 2g.12.2006
,,Privind administralia publicd localil', Regulamentului privind licitatriile cu
strigare gi cu reducere, aprobat prin Hotdrdrea Guvernului nr. 136 din
10.02.2009, Regulamentului cu privire la modul de dare in locafiune a activelor
neutilizate, aprobat prin Hotdr6rea Guvernului nr. 483 din 29.03.2008 gi
stabilegte modul gi condiliile desfigurdrii licitaliilor pentru oblinerea dreptului
de a lua in localiune incdperile cu altd destinalie decdt cea locativ6 propietate
municipald, inclusiv a activelor neutilizate - bunuri imobile.
Prevederile prezentului Regulament se extind asupra instituliilor
publice, intreprinderilor municipale, societdlilor comerciale cu capital majoritar
sau integral public, precum gi asupra asocialiilor locatarilor de locuinle
pivatizate in gestiunea cdrora se afld bunuri imobile, proprietate municipald.
Transmiterea in localiune a activelor neutilizate de cdtre instituliile
publice, intreprinderile municipale, societdlile comerciale cu capital majoiitar
sau integral public se efectueaz1,in conformitate cu prevederile Regulamentului
cu privire la modul de dare in locatiune a activelor neutilizate, aprobat prin
Hotdrdrea Guvernului nr. 483 din 29.03.2008 gi a prezentului Regulament.
Licitaliile pentru oblinerea dreptutui de locafiune incaperilor cu
altd destinalie dec6t cea locativd proprietate municipald (in continuare
licitalii) sunt organizate gi desfEqurate de cdtre Consiliul mirnicipal Chigindu, in
calitate de proprietar, prin intermediul persoanei juridice care posedd licenla
respectivd 9i este selectati, inbazd.de concurs, de cdtre Comisia de concurs.
In acest caz, rela{iile dintre Consiliul municipal Chigindu, in

L2.

1.3.

1.4.

-

i

-

1.5.

persoana primarului general sau viceprimarului municipiului Chigindu
imputernicit de cdtre acesta gi organizatorul licitaliilor, desemnat in baz6, de
concurs' se reglementeazd, printr-un contract in care sunt stipulate toate
condiliil e I e gate de organi zarea g i de s ft gur ar ea ricitali i l or.
I.6. Obiectul licitaliilor il constituie dreptul de a lua in localiune

incdperile cu altd destinafie dec6t cea locativd - proprietate municipal6.
Selectarealocatnrlor se efectueazd prin organizarea de licitalii ,,cu
strigare" sau prin ,,negocieri directe", desftgurate in modul stabilit de prezentul
Regulament.

1.7.

1.8. Licitatriile se desfdgoard in scopul asigurdrii participdrii in condilii
egale a persoanelor frzice gi juridice Ia luarea ?n localiune a incdperilor
nelocative, in bazd de concurs, perceperea mijloacelor financiare in bugetul
municipal gi in scopul optimizdrii folosirii ralionale gi eficiente a patrimoniului
municipal neutilizat, inclusiv de cdtre intreprinderile municipale gi societdJile pe
acliuni cu capital majoritar sau integral public.
1.9. Incdperile propuse pentru licitalii trebuie sd fie libere de orice vicii
materiale saujuridice cdt qi lipsite de restriclii juridice.
1.10. Bunurile aflate in gestiunea institu{iilor bugetare pot fi date in
localiune doar cu acordul autoritefii in subordinea c[reia se afl6 instihrlia.
Bunurile aflate tn gestiunea intreprinderilor municipale pot fi date in
localiune la decizia consiliului de administrare doar cu acordul Consiliul
municipal Chiginiu ce exercitd func{ia de fondator al intreprinderii.
Bunurile neutilizate ale societdlilor comerciale cu capital integral sau
majoritar public pot fi date tn loca{iune Ia decizia consiliului societilii, doar cu
acordul autoritdtii ce administreazd pachetul de acfiuni sau cota sociald publicd
din societatea corespvrudtoare.
1.1 1. Consiliul municipal Chigin6u este in drept de a decide transmiterea,
lard a expune la licitalie, a incdperilor nelocuibile necesare pentru desfEgurarea
activitdtii de citre instituliile municipale sau de stat, sau in cazlrile expres
prevdnfie de lege.

II. ORGANIZAREA LICITATIILOR
2.l.Consiliul municipal Chigi46u desemneazd gi aprobd prin decizia sa
componenla Comisiei pentru supravegherea corectitudinii desfdgurdrii licitaliilor
de oblinere a dreptului de locafiune a incdperilor cu altd destina{ie decdt cea
locativd, proprietatea autoritdlii publice locale a municipiului Chigindu /
Comisiei de concurs pentru acordarea dreptului de organizare a licitaliilor pentru
oblinerea dreptului de localiune a incdperilor cu altl destinafiei decdt cea
locativd (in oontinuare - Comisia), compusd din 13 membri permanenli -

consilieri ai Consiliului municipal Chigindu, gi reprezentanlii Direc{iei generale
economie, reforme gi relalii patrimoniale, Direcliei generale finanle, Direcfiei
generale arhitecturd, urbanism gi relalii funciare, Direcliei generale locativ'comunale gi amenajare, DirecJiei asistenld juridicd, Direcliei de colectare a
impozitelor gi taxelor locale, desemna{i prin dispozilie/ordin.
2.2.$edinfele Comisiei sunt deliberative in cantl in care la ele participd cel
pulin 213 dn membri, iar deciziile ei se adoptd prin vot deschis, cu simpla
majoritate de voturi. Deciziile Comisiei se consemneazd in procese-verbale
semnate
to{i membrii cu drept de vot prezenli la gedin{e.
$e
a voturilor,
la licitalie rcpetat.
prezidate
acesteia. In lipsa
unt
cazul lipsei
pregedintelui gi a vicepreqedintelui Comisiei, qedinla wmeazd, a fi condusd de
cdtre cel mai in v6rstd membru al Comisiei.
2.4.Comisia are urmdtoarele atributii :

in
de
conduse

ln

a)

examinarea dosarelor bunurilor expuse la licitatie pregdtite de
orgarizator conform listei aprobate de Primarul general sau viceprimarul
municipiului Chi gindu;
b) stabilirea prelului inilial de expunere (constituie nu mai mic de 30 la
sutd din cuantumul chiriei anuale calculat conform legislaliei in vigoare), qi a
taxei de participare pentru persoanele ftzice in mdrime de 0,5 din salariu minim
lunar pe lard conform legislaJiei in vigoare, pentru persoanele juridice ln m5rime
de 1,0 salariu minim lunar inclusiv strdine Si apatizi, a modului gi termenelor de
achitare a costului ;i 0,1 din salariu minim lunar pentru pensionari, invalizi qi
veterani cu condilia cd acegtea delin proprietate privatd in imobilele gi cr:rlile
respective;
farnizarea datelor pentru intocmirea comunicatului informativ despre
publicat pe site-ul oficial al
desfEgurarea licitaliei, care trmeazd
admini strafiei publice locale : www. chisinau.md;
inregistrarea participanlilor la licitatrie;
supravegherea corectitudinii desfdgurdrii licitaliei in conformitate cu
prezentul Regulament;
garantarea
respectarea conditriilor de participare
licitalie

c)

a fi

d)
e)

qi
la
0
drepturilor participan{ilor;
g) desemnarea cdgtigdtorilor licitaliei;
h) scoaterea bunurilor de la licitalie sau suspendarea licitaliei;
i) perfectarea proceselor-verbale privind reztiltatele licitaliilor, inclusiv

transmiterea 1or, Direcliei generale economie, reforme gi relalii patrimoniale,
pentru perfectarea contractelor de localiune respective.
2.5.Cu cel pu[in 15 zile inainte de inceperea licitaliei, organizatoruI va
publica in Monitorul Oficial al Republicii Moldova qi pe site-ul oficial al
administrafiei publice locale (www.cnisinau.mA), comunicatul informativ
privind desfrgurarea acesteia, pentru blocurile locative tVCf'I- -rile vor afiga la
intrarea tn scdri anunfuri despre licitalii, pentru restul imobilelor gestionarii
acestora vor afiqa la intrdrile in imobile anunfuri despre licitalii.
2. 6. Comunicatul informativ va include urmitoarele informa{ii :
data, ora gi locul desfEgurdrii licitaliei;
caracteristica incdperilor: aclresa, amplasamentul, suprafala, re{elele
ingineregti, destinalia func{ionali care nu poate
modificatd pe duratd
valabilitdtrii contractului ;
preful de expunere al dreptului de localiune a incdperilor nelocative,
modul de familiarizarc cu incdperile propuse la licitalie;
condiliile de participarcla licitafie;
adresa, termenul limitd de prezentare a cererii gi a altor documente
necesare pentru aparticipa la licitalie;
suma taxei de participare gi mdrimea acontului pentru fiecare bun
expus la licitalie;
taxa de participarc lalicitaTie va fi achitati la contul organizatorului,
iar acontul la contul bugetului municipal;
dupd caz, condiliile suplimentare pentru bunurile expuse la licitafie gi
altd informafie relev antd,.

a)
b)

c)

d)
e)

D
g)

h)

fi

2.T.Perfectarea setului de documente pentru bunurile expuse la licitalie,
orgarizarea procesului de familianzare a participanlilor cu aceste bunuri se
efech,rcazd de c dtre or ganizatorul I i citalii lor.
2.8.Gestionarii incdperilor nelocuibile, expuse la licitalie, sunt obligali sd
coordoneze actul de inspectare, precum qi si contibuie la familiarrzarea cu
acestea de cdtre participanlii la licitalie.
2.9.Documentalia va include:
planul incdperilor, elaborat de cdtre Oficiul cadastral teritorial
Chigindu;
actul de inspectare a inciperii/incdperilor nelocuibile solicitate in
localiune;
copia listei aprobatd privind exprmerea la licitalie;
figa de calcul a cuantumului chiriei anuale;
incaz de necesitate,pozele gi alte acte ce lin de specificul incdperilor
propuse spre licitare.

a)

b)

c)
d)
e)

III. COI\DITIILE DE PARTICIPARE

3.1. Lalicitalii pot participa:
a) persoane frzice gi juridice din Republica Moldova;
b) persoane frzice gi juridice strdine integral private, apatizi, in conditriile
legii;

c) asocialiile persoanelor specificate in lit. a) $i b).
3.2. Lalicitalie au dreptul sd asiste:
a) vdrudtorii gi reprezentanfii lor;
b) participanlii care au accesul asigurat prin achitarea taxei de

participare;

c)

in

calitate

de

observatori

pot fi rcprezentn\ii

autoritdlilor

administraliei publice centrale sau locale, organelor fiscale, mass-media.
Pentru a participa Ia licitaTia cu strigare sau la negocieri directe,
solicitanlii, dupd publicarea comunicatului informativ, cel tdrziu cu o zi inainte
de ?nceperea licitaliei/negocierilor, prezintd secretarului Comisiei cererea
(anexele w.2 qinr.3laprezentul Regulament), la care se anexeazd:
documentele care identificd persoana participantului;
actele ce confirmd achitarea acontului in mirimea prevdnttd de
prezentul regulament;
certificatul privind relafiile cu bugetul, eliberat de cdtre organul
fiscal teritorial;
procura, in cazul participdrii prin reprezentar\i.
Taxa de participare la licitalie pentru un lot/bun expus constituie un

3.3.

a)
b)
c)

d)
3.4.

salariu minim lunar pe [ard conform legisla{iei in vigoare pentru persoane
juridice, 0,5 pentru persoane frzice qi 0,1 pentru pensionari , invalizi gi veterani,
cu condilia cd ace,stea defin proprietate privatd in imobilele qi curlile respective.
3.5. In cazul in care solicitantul locatiunii participd, la licitarca mai
multor loturi/bunuri, acesta achit6, costul taxei de participare pentru fiecare
lot/bun separat.

3.6.

Acontul se depune la contul indicat in comunicatul informativ.
Mdrimea acontului constituie 10 la sut[ din preful de expunere a dreptului de
localiune. in cazilin care participantul intenlioneazd sdparticipe la licitarea mai
multor loturi/bunuri, el plStegte acontul pentru fiecare lot/bun separat.
Participanlii la licitalie au dreptul:
sd participe personal sau prin rcprezentargTi lor mandatanfi, in
modul stabilit;
sd ia act de documentele referitoare la bunul expus la licitalie;
sd retragd cererea de participare la licitalie, dar nu mai tdrziu de 3
zilelucrdtoare tnainte de data desfrgurdrii licitaliei, cu restituirea acontului;
sd examineze,la fala locului, bunul expus la licitalie.
Participanlii la licitalie sunt obligali:
sdrespecteprevedenleprezentuluiRegulament;
sE se inregistrezela Comisie pentru a obline numdrul de participant,
cu cel tArziu 15 de minute inainte de inceperea licitaliei;
sd studieze setul de documente, incdperea la fala locului gi sd
semneze procesul-verbal respectiv (anexa nr. 4 Ia prezentuI Regulament);
s6 asigure ordinea cuvenitd in procesul desfbgurdrii negocierilor la
licitalie.
dreptului de localiune
incbperilor
Potenlialii locatori
nelocuibile oblin statutul de participant la licitalie din momentul inregistrdrii gi
primirii de la secretarul Comisiei de licitalie a numdrului de participant.

3.7.
a)

b)
c)

d)
3.8.
a)
b)
c)

d)

3.9.

ai

a

rv. MODUL $r corlDrTrrlE DE DESFAgUnann a
LICITATIILOR

4.1.

in

zfua desfdgurdrii licita{iei, cu cel tdrziu 15 de minute inainte de
inceperea ei, participanlii sunt obligali sd se inregistrezela Comisia de licitalie gi
si primeascd^numdrul de participant.
In cantl in care pentru unele loturi/bunuri nu se vor inregisffa nici

4.2.

potenlial .Iocatar, Comisia va perfecta, pene la deschiderea licita{iei,
procesele-verbale privind scoaterea acestor loturi/bunuri de la licitalie (anexa nr.
5Iaprezentul Regulament). Loturile/bfinurile respective se exprm la urmbtoarele

un

licitalii.

4.3.

In cazril inregistrdrii la licitalia cu strigare a unui singur participant,

Comisia este in drept sd dea dreptul de localiune acestuia la un pre! mai mare
decdt preful de expunere, dar nu mai mic dec6t limita unui pas, conform pct.4.5.
aI pr ezent.t

lui

4.4.

Re gul

ament.

Licitalia este condusd de un licitant, desemnat de

cdtre
orgarizatorul licitaliei, inclusiv inbazd de contract, sau de persoana juridicd care
exercitd atribuliile orgarizatodui licitaliei, dacd acest drept este prevdnt de
contractul ln temeiul cdruia au fost delegate aceste atribufii.
Licitalia cu strigare se desfdgoard in urmdtoarele condilii:
inainte de inceperea licitatriei, Comisia va stabili pasul licitdrii care
nu va fi mai mic de 10 la sutd din preful de expunere, dar nu mai maxe de 50 la
sut6;

4.5.
a)

b)

licitantul amrn!6 num[rul bunului licitat gi descrie succint bunul
expus la licitatie gi destina{ia pentru care acesta poate ftutilizati
,
c) licitantul anun!6 numerele de inregistrare ale participanlilor
inregistra{i pentru licitarea bunului respectiv. Participantul al cirui numdr este
rostit de cdtre licitant trebuie sd ridice figa de participant, astfel confirmdnd
participarea sa la licitarea bunului incavzd;
d) inceputul licitaliei se considerd momentul in care licitantul anunld
prelul initial al bunului gi pasul licitErii. Dupd anunlarea prefului de expunere,
licitantul agteaptd propuneri de majorare a lui, in conformitate cu pasul stabilit
de Comisie;

e)

participantul care doregte sd propuni un pre{ majorat ridicd figa de
participant gi numeqte prelul nou. Licitantul, indicdnd participantul cure a
propus primul un pre! majorat, anunld preful propus gi numdrul participantului.
In cantl tn care licitantul anun!6 de trei ori preful gi nici unul dintre participan{i
nu propune un pre! mai mare, licitantul, concomitent cu a ?:eia loviturd de
ciocan, anunlE adjudecarea tn favoarea participantului care a propus acest pre[.
Dupd aceasta,licitarea bunului respectiv se considerd incheiatd.
4.6. Bunwile nesolicitate la doui licitalii wmeazf a fi nansmise in loca{iune
pe baza negocierilor directe.

4.7.

La sfhrgitul licitirii fiecdrui lot/bun tn parte, pregedintele Comisiei
constatd acordul de dare a dreptului in loca{iune prin oferta maximd oferitd de
solicitant gi anunld num5rul cdgtigdtorului qi preful final de vdnzarc a dreptului
la localiune. Secretarul Comisiei perfecteazd procesul-verbal (anexa nr. 6)
privind reniltatele licitdrii setului respectiv, in 2 exemplare, primul dintre c€re se
transmite cumpdrdtorului, iar aI doilea - Direcliei generale economie, reforme gi
rela{ii patrimoniale, pentru perfectarea contractului de loca{iune corespunzdtor.
4.8. Procesul-verbal privind reztltatele licitirii are aceeagi putere
juridicd ca gidecizia Consiliului municipal Chigindu privind dneain localiune.
4.9. in caztJ in care tn cadrul licitaliilor se constatd incdlcdri ale
procedurii de desfd$urare a licitaliei, Comisia este in drept sd suspende licitalia
in orice momgnt, pand. la luarca deciziei de continuare a ei sau scoaterea de la
licita{ie a bunului/dreptului in cauzdpentru luarea in localiune.
4.L0. Participantul cdruia i s-a adjudecat bunul este obligat:
a) sdsemnezeprocesul-verbal alrezultatelorlicitafiei;
b) si achite diferenla intre prelul adjudecat la licitalie pentru
rdscumpdrarea dreptului la locafiunea bunului imobil gi acontul achitat.
4.rr. Participantul cdruia i s-a adjudecat dreptul, dar a rcfuzat s6
semneze procesul-verbal privind reniltatele licitaliei, este lipsit de dreptul de a
participa in continuare Ia licitaliile privind dreptul dat. in acest caz, acontul
depus nu se restituie.
Licitar.ea bunului este reluatd ln cadrul aceleiagi licitalii gi in aceleagi
condilii.
4.I2. in canil licitaliilor nule din cauzacd nici unul dintre participanli nu
gi-a manifestat dorinla de a procura dreptul la localiunea incdperilor nelocuibile,
sau acest drept a fost scos de la licitalie, se intocmegte procesul-verbal privind
scoaterea acestor loturi/bunuri de la licitalie (anexa nr. 5 la Regulament).

4.I3.

In cazul licitaliei nule din

cavza cE bunul a fost scos de la licitalie

carcntltat al actiunilor neconforme ale participanlilor, acontul se restituie numai
participan{ilor care nu au contribuit prin ac{iunile lor la scoaterea de la licitalie a
bunului respectiv.
tn canil h care adjudecatarul renun!6 Ia incheierea contractului de
loca{iune, el pierde dreptul de restituire a tuturor cheltuielilor suporlate.
4.I4. In cazul licitaliei nule din motiv cE bunul a fost scos de la licitafe
la deciziaComisiei, participanlilor li se restituie acontul qi tara de participare. in
cantnle in care, in condiliile pct. 1.4. al prezentului Regulament, competenlele
de organizarc a licitafiilor au fost delegate altor persoane, chelhrielile ce lin
organizarea licitaliei se achitd de autoritatea/entitatea care a contractat serviciile
respective.

V. MODUL DE ACHITARE A PLATtr STABILITE PENTRU
pRocrrRAREA DREpflrLr[ DE LOCATn]rlE A INCApERTLOR

5.1.

Pe parcursul a 20 zile dupd semnarea procesului-verbal

at

reniltatelor licitaliilor cu strigare, cdqtigdtorul licitaliei pentru oblinerea dreptului
la localiune achit5 diferenla dintre prelul adjudecat Ia licitalie pentiu
rdscumpdrarea dreptului la localiunea bunului imobil gi acontul achitat.
In cazurile de neachitare in termenele stabilite, Comisia are dreptul
sd anuleze rcztltatele licitaliei prin emiterea unei decizii, iar copiile acesteia se
transmit cdgtigdtorului. in asemenea canni acestuia nu i se restituie cheltuielile

5.2.

suportate.

5.3.

Participan{ilor necdqtigdtori li se restituie acontul tn termen de 10
zile de la tncheierea licitaliei.
Orgarnzatorii licitaliilor asigurd informarea societd{ii civile despre
reniltatele licitaliilor prin publicarea pe site-ul oficial al administraliei publice

5.4.

locale@).
5.5. Orgarizatorii

licitaliei gi membrii Comisiei de licitalie nu au dreptul
sd participe s?u sd reprezinte participanlii la licitalia pe care o organizeazd.
5.6. Divergenliile apirute in procesul desf5gur5rii licitaliei se
solulioneazd de Comisia de licitalie inainte de incheierea licitaliei.
5.7. Deciziile Comisiei de licitalie pot fi contestate in modul stabilit de

legislafie.

5.8.

A

In caztil stabilirii incdlcirilor prevederilor prezentului regulament de
cdtre organiz.atorul licitaliilor confractul se reziliazd unilateral gi se organtzeazi
un nou concurs.

5.9.

Litigiile apdrute in urma licitaliilor se solulioneazdpe cale amiabilS
instanfele judecdtoregti competente ale Republicii Moldova, conform

sau in
legislafiei.

VI. MODTIL $I COI\DITIILE DE TRANSMITERE A

tNcApnRrLoR cA$rrcAronur,ur LrcrrATrEr
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6.I.

In cel mult 7 zile de Ia data parvenirii confirmdrii de la institulia

bancari privind achitarea de cdtre cAgtig6tor a diferenlei dintre prelul adjudecat
la licitalie pentru rdscumpdrarea dreptului la localiunea br.rrului imobil gi acontul
achitat, se incheie contractul de localiune a inc6perilor nelocative licitate.
6.2. La momentul incheierii contractului, Direclia generalS economie,
reforme gi relalii patrimoniale va transmite locatarului (chiriagului) incdperile la
fala locului, in prezen\a acestuia, care semneazd acitl de predare-primire a
incdperilor.

VII. FOLOSIREA MIJLOACELOR FINANCIARE OBTINUTE
tlv unvr,q. LrcrrATrrLoR

7.I.

Mijloacele financiare ob[inute in urma licitaliilor se acumuleazdla
contul curent al Direcliei generale economie, reforme gi rela{ii patrimoniale gi in
bugetul municipal.
7.2. Cheltuielile ce lin de organizarca gi desfbgurarea licita]iei
(coordonarea gi multiplicar ea mateialelor; publicitate; publicarea comunicatelor
informative; tnchirierea tncdperilor etc.) sunt suportate de cdtre orgarizatorul
licitaliei cigtigdtor al concursului respectiv.
7.3. Mijloacele bdnegti oblinute de la vinzarea biletelor de intrare,
achitarea taxei de participare Ia licitalie se transferd La contul de decontare al
orgaruzatorului licitaliei gi se considerd venitul acestuia. Ele urmeazd a ft
utilizate la perfeclionarea procedurii organizdrii gi desfbguririi licitaliilor.

IX. DISPOZTTIT FTNALE

8.1.

Prezentul Regulament poate
conform legisla{iei in vigoare.

fi

anulat, modificat sau completat

SECRETAR INTERIMAR

AL CONSILIULUI
Adrian Talmaci
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Anexanr. I
la Regulamentul privind licitaliile pentru

',

,'
'.'

Denumirea gi sediul organizatorulijj licitaJiei

'

.,..:.*,

,.

PROCESUL - VERBAL nr._
privind prezentarea $i recepfionarez la licitafie a setului de
documente nr.
mun. Chigindu

20

Comisia in componenla:
re c epli on

e

entru s etul
I. Condiliile de inchiriere a incdperilor

azd do crtmentzilia

p

1.

2.
a

J.

4.

II. Preful inilial de vlnzare

lei

a dreptului de locatiune

A RECEPTIONAT

A PREZENTAT

Pregedintele
Comisiei pentru

(solicitantul)

licitalii

L.S.
(semndfur4 numele, prenumele, patronimicul)

(semndtur4 numele, prenumele, patronimicul)

Membrii Comisiei:
(semn[tura)
(semndtura)

(semndtura)

SECRETAR INTERIMAR

AL CONSILruLUI
Adrian Talmaci
11

Anexa nr. 2
la Regulamentul privind licitaliile pentru
obyinqrea dreptului de localiune a incdperilor
cu altd destinalie decdt cea locativd proprietatea
autoritdlii pub li c e I o cal e a munic ipiului Chi S indu

CERERE
(pentru persoane fizice)
de participareLa licitalia pentru oblinerea dreptului de localiune a
incdperilor cu altd destinalie decAt cea locativd proprietatea autoritd{ii publice
locale a municipiului Chigindu
ilil

mun. Chiqin6u

20

Subsemnatul
(numele, prenumele, patronimicul)

(domiciliul, adresa)

ff.
buletinul de identitate seria
solicit sd particip la licitarea urmitorului set:
(numlrul gi denumirea setului)

Am luat cunogtinli de Comunicatul informativ privind desflgurarea
licitaliei, de documentalia referitoare Ia setul (seturile) respectiv(e), de

Regulamentul privind licitaliile pentru oblinerea dreptului de localiune a
incSperilor cu altb destinalie decdt cea locativd proprietatea autoritdtii publice
locale a municipiului Chigindu, aprobat prin decizia Consiliului municipal
2017 gi accept condiliile de desfrgvrare a
din
Chiqindu nr.
licitaliei
Participantul
(semndtura)

Am achitattaxa de participare la licitalie in sumd de
gi acontul in sumd

de

(--

)

f.i

(suma cu cifre gi litere)

t_

Cererea este prezentatd,la Comisia pentru

) lei'
(suma cu cifre gi litere)

licitalii

Secretarul
(semn6tura)

Participantul este inregistrat
participare la licitalie cu numdrul

(numele, prenumele, patronimicul)

in Registrul de evidenld a cererilor

de

SECRETAR INTERIMAR

CONSILIULUI
Adrian Talmaci
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Anexa nr. 3

la Regulamentul privind licitaliile pentru
ob|inerea dreptului de l,ocaliune a tncdperilor
cu altd destinafie decdt c,ea locativd proprietatea
autoritdfii publice locale a municipiului Chisindu

CERERE
(pentru persoane j uridice)
de participare la licitalia pentru oblinerea dreptului de localiune a
incdperilor cu altd destinalie decdt cea locativd proprietatea autorit5lii publice
locale a municipiului Chigindu

mun. Chiqiniu

20

Participantul
(denumirea completd a persoanei juridice)
(adresajuridicd)

din

certificatul de inreqistrare nr.
in persoan a rcprezentantului
buletinul de identitate seria
care activeazdinbaza

numdrul

(se indicd actul
s

juridic care confirm6 imputemicirile)

olicit particip ar ea Ia I icitarea urmdto arelor s eturi :
(numErul gi denumirea setului)

Am luat cunoqtinfd de Comunicatul informativ privind desfbgurarea
licitaliei, de documentalia referitoare Ia setul (seturile) respectiv(e), de

Regulamentul privind licitaliile pentru oblinerea dreptului de localiune a
incdperilor st altd destina{ie decAt cea locativd proprietatea autorititii publice
locale a municipiului Chiqindu, aprobat prin decizia Consiliului municipal
din
2017, qi accept conditriile de desfdgurare a
Chiqindu nr.
licitaliei.
Participantul
(semn6tura)

Am achitattaxa de participarcIa licitalie in sumd de
(suma cu cifie si litere)

si acontul in sumd de

) lei.
(suma cu cifre gi litere)

Cererea este prezentatdla Comisia pentru
Secretarul
(semndtura)

licitalii
(numele, prenumele, patronimicul)

SECRETAR INTERIMAR
AL CONSILIULUI
Adrian Talmaci
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Anexa nr. 4
lamentul privind lic italii! e p entru
eptului de locagiune a tncdperilor
decdt cea locativd proprietatea
ce locale a municipiului Chigindu

nr._
i setului expus la licitalie
20

mun. Chiqindu

Participantul
(numele complet al persoanei fizice, denumirea persoanei juridice)

m persoana.
(numele complet, functia)

in prezen! a reprezentantului vdnzdtorului

(numele, prenumele, patronimicul, funcfla)

a examinat setul de documente expus la

licitalie:

(denumirea completl gi adresa incdperii)

Cumpdrdtorul nu va inainta pretenlii referitoare la caracteristicile incdperii
despre care a fost informat gi pe carele-a acceptatprinprezentul proces-verbal.

Participantul

L.$.
(semndtura)

YArudtorul

(numele, prenumele, patronimicul)

L.$.
(semndtura)

(numele, prenumele, patronimicul)

SECRETAR INTERIMAR

AL CONSILIULUI
Adrian Talmaci
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Anqa rv- 5
la Regulamentul privind licitgiile ptu
obfinerea dreptului de localiune a trrc@lor
cu altd destinalie decdt cea locattvd proprietotea
autoritdfii publice locale a municipitttE Chi$tndt

PROCESIIL - VERBAL nr.
privind licitarea nulS a seturilor propuse la licitalia patru oblinerea
dreptului de localiune a incdperilor cu altd destinalie decflt cea locativ6
proprietatea autorit5{ii publice locale a municipiului Chiginiu

mun. ChiginEu

20

1. Comisia pentru licitalii intocmegte

prezentul proces-verbal privind
licitarea nuld gi scoaterea de la licitalie a seturilor:

2.Licitarea se considerd nul6 din urmbtoarele cauze:
(se indicb cauzele concrete)

Pregedintele
Comisiei pentru licita{ii
(semndtura)

(numele, prenumele, patronimicul)

L.$.

Membrii Comisiei
(semndtura)

(numele, prenumele, patronimicul)

Licitantul
(semnitura)

(numele, prenumele, patonimicul)

Participantul,
reprezentantul lui
(semndtura)

(numele, prenumele, pafonimicul)

SECRETAR INTERIMAR

AL CONSILIULUI
Adrian Talmaci
15
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Anexanr.6
la Regulamentul privind licitaliile pentru
, ,obtrinerea dreptulut de localiune a tnc:dpsrilor
cu altd destina;ie decdt cea locativd proprietatea
autoritdlii publice locale a municipiului ChiSindu

PROCESUL - VERBAL nr._
privind reniltatele negocierilor la licitalia pentru oblinerea dreptului de
locaJiune a tncdperilor cu altd destinalie dec6t cea locativd proprietatea
autoritefi publice locale a municipiului Chigindu

"

20

mun. Chisindu

1. Conform procesului-verbal privind desfdgurarea negocierilor nr.
licitalie este vdndut dreptul de localiune:

la

(numbrul qi denumirea setului)

(adresa)

(

2. Preful inilial al setului

) lei.

(suma cu cifre gi litere)

/

3. Prelul final al setului

) lei.

(

(suma cu cifre gi litere)

4. Numdrul de inregistrare al participantului care

a cdgtigat negocierile

(cumpdrdtorului) nr.

5. Denumirea completd a firmei sau numele, prenumele gi

func{ia

reprezentantului cumpdrdtorului lotului
6. CumpdrStorul se oblig6:
1) sd depun6, pe parcursul a 15 zile bancare de la semnarea prezentului
proces-verbal, mijloace financiare in sumd
lei;
2) sd incheie cu Consiliul municipal Chigindu contractul de locaJiune a
incdperii, in termen de o lund de la data adoptdrii deciziei respective de cdtre
Consiliul municipal Chigindu

d._

U

preqedintelecomisieipentrutt.trutl,'n"ur*, L.g.

(numele, prenumele, patronimicul)

(semndtura)

(numele, prenumele, patronimicul)

(semndtura)

(numele, prenumele, patronimicul)

Licitantul
Participantul,
rcprezentantul lui
(semndtura)

(numele, prenumele, patronimicul)

SECRETAR INTERIMAR

AL CONSILIULUI
Adrian Talmaci
T6

Anexa w.2
la decizia Consiliului municipal Chigindu
09rir. ,lo[+ din
2017

?0,

i:

coMPoNENTA
Comisiei pentru supravegherea corectitudinii desfhg
de obfinere a dreptului de locafiune a inciperilor cu alti
cea locativi, proprietatea autoritifii publice locale a municipiului Chiginlu/
Comisiei de concurs pentru acordarea dreptului de organizare a
licitafiilor pentru obfinerea dreptului de locafiune a inciperilor cu alti
destinafiei decit cea locafivi
PreSedintele Comisiei:
viceprimar de ramurd al municipiului Chisindu
Vicepr eg edintel e C o misiei :
Sef al Direcliei generale economie, reforme Ei relalii patrimoniale

Secretar al Comisiei (drd drept de vot):
Persoana desemnatd prin ordinul Sefului Direcliei generale economie,
reforme Si relalii patrimoniale

Membrii comisiei:
Sef adjunct al

Direc[iei generale economie, reforme Si relalii patrimoniale;
r epr ez ent ant

al D ir e c I i ei as i s t enl d j ur i di c d ;

reprezentant al Direcliei generale finanle ;
reprezentant al Direcliei generale arhitecturd, urbanism Si relaliifunciare;

reprezentant al Direclei generale locativ-comunale gi amenajare;
reprezentant al Direcliei de colectare a impozitelor ;i taxelor locale;
5 cons ilieri municipali,
desemnali de cdtre Consiliul municipal Chisindu

SECRETAR INTERIMAR

AL CONSILIULUI
Adrian Talmaci
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- Anexa nr. 3
la decizia Consiliului municipal Ctipinau
nr. ,tol*
2otl
, o!/.

ain

REGULAMENTUL

.to.

i,-.

concursului pentru adj udecarea dreptului'di: organrtarc $r
desftgurare a licitafiitor pentru obfinerea dreptuhii'deldcafiune a
inciperilor cu altl destinafie decit cea locativl in municipiul

Chiginlu
I. DISPOZTTTT GENERALE
1. Prezentul Regulament (in continuare - Regulamentul) este elaborat in
temeiul prevederilor Legii nr. 121-XVI din 04.05.2007 privind adminisnarea gi
deetatizarca proprietdlii publice, precum $i Regulamentului privind licitaliile cu
strigare gi cu reducere, aprobat prin Hotdrdrea de Guvern nr. 136 din
10.02.2009.
2. Contractarea serviciilor de organizare pi desfrgurare a licitaliilor pentru
oblinerea dreptului de localiune a incSperilor cu altd destinalie decdt cea locativd
in municipiul Chigindu se efectueazd,pebazd de concurs public deschis conform
Regulamentului.
3. Concursul se organizeazd de cdtre Comisia de concurs. Cheltuielile de
organizare a concursului sunt suportate de cdtre orgarizator - DGERRP.
4. Pot participa la concurs, in calitate de ofertanli, persoane juridice care
dispun de licen!6 in domeniu qi au petrecut cel pulin o licitalie care n-a fost
contestatd, achitdnd taxa de participare la concurs care constituie un salariu
minim lunar pe lafi, conform legislaliei in vigoare.
5. Ofertele sunt prezentate in plicuri sigilate gi vor corespunde dispoziliilor
stipulate in punctele 10 qi 11 ale Regulamentului.
6. Organizatorul concursului publicd anunfurile publicitare pentru concurs
in Monitorul Oficial al Republicii Moldova $i pe pagtna sa web, dupd caz qi in
alte mijloace mass-media. Pe pagina web se plaseazd gi textul integral al
Regulamentului. Anunfurile publicitare se fac cu cel pufin 60 zile inainte de
termenul fixat pentru depunerea ofertelor.
7. Anunful publicitar trebuie sI cuprindd urmdtoarele informa{ii:
- denumirea gi sediul organizatorului concursului;
- locul gi modul de oblinere a documentelor concursului qi alte informafii;
- obiectul concursului;
-data gi ora limitd a depunerii ofertelor, locul de depunere a acestora, de
asemenea data, ora gi locul deschiderii ofertelor;
- referinle Ia pagina web pe care este plasat Regulamentul concursului,
conlindnd condiliile de participare;
8. Comisia de concurs este responsabild de activitd{ile de organizare a
concursului, inclusiv de deschiderea, examinarea, evaluarea gi selectarea
ofertelor, de respectarea procedurii de desfdgurare a acestora, in conformitate cu
preve deri le pr ezentului Re gul ament.
18
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II. OFERTA $I CONDITIILE DE PARTICIPARE
10. Oferta reprezintd angajamentul ferm al ofertantului tn conformitate cu
condiliile concursului, este confidenliald gi se depune la Comisia de concurs in
vederea participdrii la concurs. Fiecare ofertant va depune oferta intr-un plic
comun nesigilat care cuprinde doud plicuri separate sigilate corespunzdtor, tn
care se afl6 oferta tehnicd qi, respectiv, oferta financiard. Modul de prezentare a
ofertelor presupune respectarea exacti a procedurilor prev6zute in documentele
concursului qi chestionarul de evaluare a ofertantului, al cdrui conlinut este redat
in anexa nr.1 la Regulament.
11. Ofertele vor fi perfectate tn limba romdnd gi intocmite intr-un singur
exemplar. Ofertele se vor depune la sediul orgarizatorului concursului pdnd la
data gi ora limitd pentru depunerea ofertelor indicate tn anunful publicitar din
punctul 6. Pe fiecare plic se va scrie lizibil denumirea gi sediul ofertantului, de
asemenea numele, prenumele gi funclia imputernicitului (reprezentantului) siu.
La primirea ofertelor, organizatod concursului verificd dacd plicurile sunt
sigilate corect qi dacd cuprind menliunile prevdnfie. Comisia de concurs va
rcfiuza primirea ofertelor in plicuri deteriorate sau deschise fErE respectarea
condiliilor prevdntte in acest punct. Ofertele se inscriu, in ordinea primirii, in
registrul comisiei de concurs , indic6ndu-se data gi ora primirii. Ofertele primite
qi inregistrate dupS termenul-limitd prevdntt in anunful publicitar nu se admit la
concurs qi se restituie ofertanlilor lard a fi deschise.
12. Ofertantul este admis sd participe la concurs, in cazul in care a depus la
sediul organizatorului concursului, p6nd Ia data qi ora limitd a depunerii ofertelor
indicate in anunlul publicitar, urmdtoarele documente:
- plicul in care se conlin oferta tehnicd qi financiard;
- copia certificatului inregistrdrii de stat;
- extrasul din Registrul de stat al intreprinderilor gi orgarrizatiilor (in
original, vechimea de maximum o lund);
-copia autentific atd a statutului;
- informalia privind personalul 'specializat disponibil gi practica in
domeniul or garizdrii gi desfdgurdrii licitaliilor;
- dovada achitdrii integrale a obligaliilor fiscale, care trebuie sd aibd o
vechime de cel mult 2luniIa data concursului.

III. EXAMINAREA $I EVALUAREA OFERTELOR
13. La data, ora gi locul anunlate pentru deschiderea concursului vor fi
prezenli toli membrii comisiei de concurs gi reprezentan{ii ofertanlilor care vor
prezenta documentele de imputernicire. $edinfa comisiei de concurs este
deliberativd dacd Ia ea participd cel pulin 213 din membrii comisiei. Deciziile
comisiei se adoptd cu majoritatea simplI de voturi din numdrul total al
membrilor ei.

I9

L4. La deschiderea concursului, pregedintele comisiei de concurs va

mrnp

numele ofertanlilor admigi, numele ofertanlilor respingi dtn cauza. nerespectrii
Regulamentului concursului.
15. Comisia de concurs, in cel mult 30 de zile calendaristice din data
expir5rii termenului comunicatului informativ, va aprecia ofertele prin prmctaj,
tn conformitate cu grrla pentru evaluarea gi compararea ofertelor, prevEzrtii in
anexa nr. 2 laprezentul Regulament.
16.Dacd,la concurs se prezinti un singur ofertant, oferta tebnicd a aces'hria
se deschide gi, dac6 aceasta este apreciatd cu cel pulin 50 de prmcte, se deschide
gi oferta financiarS. Preful va fi negociat de comisia de concurs cu ofertanful gi
in cazul incheierii cu succes a negocierii, ofertantul unic poate fi declarat
cAqtigdtor.

L7. Dacd numdrul ofenanlilor prezenli este mai mare de 3 (tr,ei), oferta
tehnicd are caracter eliminatoriu, in sensul cd pentru analizareaofertei financiare
vor fi selec{ionate primele trei firme ofertante, in ordinea punctajului acumulat
1 8 . Este desemnati cigtigitoare ofert a car e totalizeazA punctaj ul maxim.
19. Dupd calcularea punctajului final, secretarul comisiei de concurs va
intocmi un proces-verbal in care vor fi menlionate:
- lista ofertanlilor, denumirea gi sediul ofertanlilor; valorile ofertelor,
notificarea in scris referitoare la modificarea gi retragerile de oferte (dacd
existd); prezenla tuturor documentelor de participare ;

a

- lista ofertelor respinse ca unnare
unor abateri (lipsa sau
neconformitatea) de la prevederile documentelor concursului;
- punctajele ob{inute tn urma evaludrilor tehnice qi financiare gi calculul

punctajului final.
Procesul-verbal va fi semnat obligatoriu de tofi membrii comisiei de
concurs gi se va trmdna cdte o copie ofertanlilor.
20. Adjudecarea unei oferte reprezintd manifestarea voinlei autoritelilor
administra{iei publice locale ale municipiului Chigindu de a incredinla
organizarea licitaliilor pentru adjudecarea dreptului de orgartizare gi desfdgurare
a licitaliilor privind oblinerea dreptului de loca{iune a incdperilor cu altd
destinalie decht cea locativd in municipiul Chigindu acelui ofertant, a cdrui oferti
a fost acceptatd (a fost desemnatd c6gtigdtoare), qi de a incheia cu acesta
confoactul respectiv pe un termen de trei ani. Dupd desemnarea celei mai bune
oferte , comisia de concurs elaboreazd, in cel mult 30 de zile de la data deciziei
respective, un proiect de contract qi il va transmite ofertantului desemnat
invingdtor. Proiectul de contract se negociazd tn cel mult 30 de zile
calendaristice din data primirii lui de cdtre ofertantul desemnat invingdtor.
Contractul va fi inaintat spre aprobare Consiliului municipal Chi;indu
2I. Comisia de concurs anunld ofertantul cAgtigdtor despre faptul cd oferta
lui a fost acceptatd, in ziua desf5gurdrii concursului sau ceI tdrzht in 2 zile
lucrdtoare dupd aceasta. Dacd, ofertantul nu a fost prezent in fala comisiei de
concurs, notificarea acesfuia se va face in scris gi va con{ine:
- menfiunea privind acceptarea ofertei;
- valoarea ofertei acceptate careva fi gi valoarea contracfului;
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- invitalia ofertantului desemnat cdrytigltor pe,lrtm a semna contractul in
termen de 10 nlelucrdtoare de la notificare.
22. Comisia de concurs va comunica tn scris celorlalli ofenanli cd ofenele
lor nu au cAgtigat concursul, in termen de 2 zile lucrdtoare din ziua desfdgurdrii

concursului.
23. Semnarea contractului are loc la sediul orgarizatorului in termen de 10
zile lucrdtoare de la notificarea ofertantului cdgtigltor, dupd aprobarea acestuia
de cdtre Consiliul municipal Chiqindu.

IV. CONTESTATTI $I DISPOZTII FINALE
24. Participanlii la concurs ale c6ror oferte au fost respinse sunt in drept sd
conteste, in termen de 75 zile de la data publicdrii in Monitorul Oficial aI
Republicii Moldova gi pe site-ul www.chisinau.md , decizia comisiei privind
desemnarea ofertantului invingdtor.
25.Exarrinarea gi solulionarea contestaliilor se efectueazd de cd.r:e comisia
de concurs, care se va intruni in gedinld in termen de 3 zile lucrdtoare de la data
depunerii acestora. Despre reztltatul examindrii contestafiilor, Primdria
municipiului Chigindu va informa petilionarul in scris, in termen de 5 zile
lucrdtoare de la data depunerii acestora.
26. Nesemnarea contractului de cdtre ofertantul cdgtigitor ofer6 dreptul
organizatorului concursului sd semneze contractul cu urmdtorul ofertant,
c onform punctaj ul ui rcalizat.
27. Chestionarul de evaluare a ofertantului (anexa nr. 1) gi grila pentru
evaluarea ofer.tei (anexa nr.2) constituie parte integrald a Regulamentului.
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Anaa wla Regulamentul concarsului

u,o",nif,llf

":;;i,:;:^i';#3ffi;

dreptului de localiune a tncdperilar.ca altd datt4ie
decdt cea locativd tn mtnicipiul Chisindu

CHESTIONARUL
de evaluare a ofertantului

I.

'..'

Date juridice despre ofertant
Denumirea completi a intreprinderii :
Datele reale ale intreprinderii corespund extrasului din Regisnul de stat al
intreprinderilor qi organizaliilor nr.
din
Activitatea debazd gi potrivit actelor de constituire:
autorizatli. certi ficate
nute

Nr. Iicenfei/
aatorizafieil
certificatului

Data

eliberirii

Genul de
activitate

Organul
emitent

Informafii generale despre ofertant
Adresa pentru receplionarea coresponden{ei de cdtre intreprindere
Fax:
e-mail:

Telefon:

:_

Anul inceperii activitdlii :
Num5rul de angajali:
Dotarea tehnicS cu utilaje gi echipamente:
Descrierea financiari a ofertantului
S ituali a frnanciarl. Qt e b aza ultimului b il anj) :
ofenanful garanteazd, cd nu este in pericol sau
insolvabilitate gi/sau activitilile sale nd sunt suspendate.

Proiectele

gi

in

procedurd de

Performanfele anterioare in domeniu
lucrdrile pertinente mai importante efectuate

de

cdtre

ofertant:

Oferta
Oferta tehnic[ va confine:
oDescrierea metodelor tehnologice de desfdgurare a licitaliilor;
. Asi gurarea incdperilor pentru desfdgurarea li citaliilor;

Marketingul gi publicitatea licitaliilor;
oDescrierea echipei de specialigti propusd de ofertant pentru organizarea
Si
o

desfdgurarea

licitaliilor;

oEchipamentul, utilajele gi soft-ul disponibil;
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oPerformantele de calitate pe care gi le asumi ofertantul pentru orgarriznea,
gi desfiqurarea licitaliilor;

Oferta financiari va confine:
Preful organzdii licitaliilor pentru adjudecarea dreptului de organizare gi
desfrgurare a licitaliilor pentru obfinerea dreptului de locatiune a incdperilor cu
alt6 destinalie decdt cea locativd tn municipiul Chiqindu (cuantumul in procente
de la diferenja de pre! final - pre! ini{ial a loturilor ce vor fi adjudecate gi achitate
integral (I00 %) la licitalii), argumentareadupdcaz.
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Ansa w. 2
la Regulamentul concursului WnIru
adjudecarea dreptului de orgadzae
gi des/dsurare a licitaliilor privind obsinerea
dreptului de localiune a tncdperilor cu altdfuti4ie
decdt cea locativd tn mtmic|rtul Chgindu

GRILA
pentru evaluarea ofertei
(denumirea ofertantului, adresa sediului)

A. Evaluarea ofertelor:
Punctajul pentru fiercare performanld este apreciat de cdtre membrii
Comisiei.

I. Evaluarea tehnicd:

maximum 100 puncte

a) Analiza capacitifilor tehnice ale ofertantului maximum 35 puncte:
. incdperi pentru desfdqurarea licitafiilor .
.....maximum 11 puncte;
. organizarca activitdtii ...........
........maximum 6 puncte;
' abordarea metodei de organizare gi desfd$urare a licitaliilor.....maximum 8
purlcte;
...maximum 10 puncte.
'dotarea cu echipamente gi utilaj
b) Experienfa generali a firmei in domeniu ..........maximum 30 puncte:
............maximum 10 puncte;
' suportul logistic gi organizare .........
. managementul general
.maximum l0 puncte;
gi
publicitate
.........
......maximum 10 puncte;
'marketing
c) Echipa propusi de ofertallt..................................nloximum 35 puncte
se-ful echipei:
.............maximum 6 puncte;
'pregdtire profesionald ........
. experienld generald .............
...........maximum 3 puncte;
. experienJd in evaluare ..........
..........maximum 8 puncte;

membrii echipei:
. pregdtire profesionald ........
. experienld generuIa .............
. experienli in evaluare ..........

Il.

.............maximum 4 puncte;
...........maximum 4 puncte;
........maximum 10 puncte;

fi

Ev aI uar e a nanciard :
. oferta care con{ine prelul minim se apreciazd cu 100 puncte;
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. punctajul pentru celelalte oferte se calculeaz[
preful

ofertei.

a#t

prelul minim -

]00)

i,

B. Determinarea puncteiului final
Se acordd evaludrii tehnice 60 Yo, iar celei financiare 40 yo, punctajul final
fiind stabilit astfel (punctele pentru qaluaru telmicd) * 0,6 * (punctele pentru
qtqluarea financiard) * 0, 4 : punctajul finel.
Pregedintele Comisiei
Secretarul Comisiei
Contrasemnat:

Membrul Comisiei care efectueaz6 aprecierea (evaluarea)
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