ANEXA NR. .3 LA H.C.L. ICOANA NR. 15/27.04.2022

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE
privind inchirierea pajistilor, aflate in proprietatea privatã a comunei Icoana.
INFORMATII GENERALE PRIVIND LOCATORUL
Locator: Comuna Icoana . CIF 5139795.
Adresa postala: Localitatea: Icoana, Sat.Icoana,strada Principală nr. 42, jud.Olt.
1.
Email: primaria_icoana_olt@yahoo.com. tel /fax 0249483021.
2.
Persoane de contact :
- Mihai Nelu – viceprimarul comunei
- Scarlat Virgil – consilier superior
- Bouleanu Olivia – consilier achizitii publice
II. INSTRUCŢIUNI PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFĂSURAREA
PROCEDURII DE INCHIRIERE;
Procedura selectată este licitaţia publicã, conform Regulamentului procedurii de licitatie.
Orice persoană interesată are dreptul de a solicita si de a obţine documentaţia de atribuire.
Orice persoană interesată are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire.
Data limită de primire a solicitărilor de clarificări este precizata in calendarul procedurii,
solicitarile de clarificari se fac in scris si se depun la sediul locatorului, la adresa: Primăria comunei
Icoana, sat.Icoana, strada Principală nr.42, jud.Olt.
Data limită de transmitere a răspunsului la solicitările de clarificări este precizata in Calendarul
procedurii.
Data limită de depunere a ofertelor este precizata in Calendarul procedurii.
Deschiderea ofertelor depuse se va face in data stabilita in anuntul publicitar si mentionat in
Calendarul procedurii, la sediul locatorului din Icoana, Județul Olt. in prezenţa comisiei de evaluare si a
reprezentanţilor ofertanţilor.
lll. CAIETUL DE SARCINI – anexa nr. 2
IV. INSTRUCTIUNI PRIVIND MODUL DE ELABORARE SI PREZENTARE A
OFERTELOR.
Oferta se redactează in limba romană.
Ofertele se depun la sediul locatorului, conform Caietului de sarcini si a Regulamentului procedurii.
Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forta majora, cad in sarcina persoanei interesate.
V. CRITERIU DE ATRIBUIRE : atribuire directa /licitatie cu strigare
VI. CAI DE ATAC
Conform CAP. VI SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR din Regulamentul procedurii.
Soluţionarea litigiilor apărute in legătură cu atribuirea, incheierea, executarea, modificarea si incetarea
contractului de inchiriere, precum si a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit
prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare. Acţiunea in
justiţie se introduce la secţia de contencios administrativ a tribunalului in a cărui jurisdicţie se află
sediul locatorului.
VII. CLAUZE CONTRACTUALE OBLIGATORII
CONTRACT-CADRU de închiriere pentru suprafeţele de pajişti aflate în domeniul privat al
comunei Icoana
CONTRASEMNEZ,

PRESEDINTE ,
MIHAI NELU

SECRETAR GENERAL,
NICOLAITA VIOREL

Formularul F1

OPERATOR ECONOMIC/
PERSOANA FIZICA
……………………………..
(denumirea/numele)

Inregistrat la sediul autorităţii contractante
Nr .............. / ..................................
SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către .................................................................................................................. .
{denumirea autorităţii contractante si adresa completă)

Ca urmare a anunţului de participare apărut in Ziarul …………………………… cu nr
............... din ..................... , privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului
.............................................................. (denumirea contractului de inchiriere), noi
.............................................................. ................ (denumirea/numele ofertantului) vă
transmitem alăturat următoarele:
1. Documentul
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・seria/numărul, emitentul) privind garanţia pentru
participare, in cuantumul si in forma stabilite de dumneavoastră prin documentaţia de
atribuire;
2. coletul sigilat si marcat in mod vizibil, conţinand, in original:
a) oferta;
b) documentele care insoţesc oferta.
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare si va satisface cerinţele.
Data completării ............. ..
Cu stimă,
Operator economic,
(semnătură autorizată)

CANDIDATUL/OFERTANTUL
_____________________
(denumirea/numele)

Formularul F2

INFORMAłII GENERALE
1. Denumirea/numele:______________________________________________
2. Codul fiscal:_____________________________________________________
3. Adresa:____________________________________________
4. Telefon:________________________________________________________
Fax:_____________________________________________________________
E-mail:___________________________________________________________
5.Certificatul de inmatriculare/inregistrare _______________________________
(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)
6.Obiectul de activitate, pe domenii: ____________________________________
(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7.Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul:_____________________
(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)
8. Principala piata a afacerilor:

Candidat/ofertant,
______________

Formular F3
OPERATOR ECONOMIC/
PERSOANA FIZICA
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind respectarea obligaţiilor în domeniul protectiei mediului
Subsemnatul(a), . .. . .. .. . .. . .. . . .. . .. . . . .. . . .. . . . . .. .. . .. . ... . .. reprezentant/
imputernicit al S.C. .............................................................. , cu sediul in (adresa
ofertantului)......................................................................................................., declar pe
propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals si uz de fals in declaraţii in acte
publice, că vom respecta legislaţia si normele in vigoare privind protectia mediului.

Data completării………………………………
…………. (semnătură autorizată si stampilă)

Formular F4
OPERATOR ECONOMIC/
PERSOANA FIZICA
__________________
(denumirea)
FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARĂ
Către
COMUNA _________________
1. Examinand documentaţia de atribuire, subsemnatul _____________________
Reprezentant legal / imputernicit, al ofertantului
_______________________________(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in
conformitate cu prevederile si cerinţele cuprinse in documentaţia mai sus menţionată, să
oferim chiria de _______________ lei/ha/an, respectiv ________________lei/an,
respectiv:
a) ___________________lei/__ani pentru lotul_________________________________
(se va introduce denumirea lotului pentru care se oferteaza).
b) ___________________lei/________ ani pentru lotul__________________________
(se va introduce denumirea lotului pentru care se oferteaza).
c) ___________________lei/__ ani pentru lotul_______________________________
(se va introduce denumirea lotului pentru care se oferteaza).
d)___________________lei/___ ani pentru lotul_______________________________
(se va introduce denumirea lotului pentru care se oferteaza).
2. Ne angajăm ca, in cazul in care oferta noastră este stabilită castigătoare, după
primirea terenului inchiriat, să asigurăm prestarea serviciilor in conformitate cu
programul de păsunat anexa la contract si cu prevederile caietului de sarcini.
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de
__________________________ zile, (durata in litere si cifre), respectiv pană la data de
___________________ (ziua/luna/anul), si ea va rămane obligatorie pentru noi si poate
fi acceptată oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pană la incheierea si semnarea contractului de inchiriere această ofertă, impreună
cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită
castigătoare, vor constitui un contract angajant intre noi.
5. Precizăm că:
|_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate intr-un formular de ofertă
separat, marcat in mod clar "alternativă";
|_| nu depunem ofertă alternativă.
(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)
7. Am inţeles si consimţim ca, in cazul in care oferta noastră este stabilită ca fiind
castigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie in conformitate cu prevederile din
documentaţia de atribuire.
Data întocmirii ....................................
Nume, prenume....................................
Semnătura ..........................................
Funcţie..................................…………

CALENDARUL PROCEDURII
PRIVIND INCHIRIEREA PAJISTILOR AFLATE IN PROPRIETATEA
PRIVATA A COMUNEI VULTUREȘTI

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Pași de urmat
Transmitere spre publicare a anuntului publicitar
Aparitia anuntului publicitar
Punerea la dispozitia persoanelor interesate a documentatiei de participare la licitatie
Solicitarea de clarificari privind
documentatia de participare la licitatie
Transmitere raspuns la solicitarea de clarificari
Depunerea ofertelor
Deschiderea ofertelor
Solicitarea de clarificari privind oferta(daca este cazul)
Primirea de raspuns la clarificari (daca este cazul)
Intocmirea raportului procedurii de licitatie
Comunicarea rezultatului procedurii de licitatie – afisare la avizierul primariei
Depunerea contestatiilor
Solutionarea contestatiilor
Comunicarea hotararii comisiei de solutionare a contestatiilor,afisare la avizierul
primariei
Incheierea contractului de inchiriere

Data

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

