Anexa nr. 4 la H.C.L. nr. 73/2016

REGULAMENTUL LICITAŢIEI
organizată pentru stabilirea ocupanţilor domeniului public în scopul instalării unor
miniparcuri de distracţie cu ocazia „ZILELOR SFÂNTU GHEORGHE 2016”
Participanţii la licitaţie vor depune ofertele la Biroul Relaţii cu Publicul din cadrul
Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe sau le vor trimite pe adresa acesteia (520008,
Sfântu Gheorghe, str. 1.Decembrie 1918, nr. 2, jud. Covasna) într-un plic sigilat, pe care se
va menţiona:
„Licitaţie pentru miniparcuri de distracţie cu ocazia Zilelor Sfântu Gheorghe 2016”
„A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE: 11. aprilie 2016, ora 13,00”
(ofertele sosite după data limită menţionată vor fi returnate expeditorului fără a fi deschise)
PLICUL SIGILAT VA CONŢINE:
1. Copia chitanţei sau dispoziţiei de plată al achitării taxei de participare de 15 RON
(taxa se plăteşte la caseria Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, sau se virează în contul
RO02TREZ25621360250XXXXX, deschis la Trezoreria Sfântu Gheorghe).
2. Copia certificatului de înregistrare pentru societăţi comerciale, persoane fizice
autorizate, respectiv, întreprinderi individuale şi/sau întreprinderi familiale, din care să
rezulte că activitatea pe care o va desfăşura în târg este autorizată.
3. Copia procesului verbal de verificare tehnică ISCIR pentru utilajele şi
echipamentele parcului de distracţie (dacă este cazul).
4. Formularul de ofertă completat. Modelul Formularului de ofertă este prevăzut în
anexa nr. 4A la prezentul Regulament din care face parte integrantă.
DESFĂŞURAREA LICITAŢIEI:
Data şi locul: 11 aprilie 2016, ora 1300, sala nr. 29 a Primăriei municipiului Sfântu
Gheorghe, ofertanţii vor participa la această procedură.
ETAPA I
 Deschiderea plicurilor şi verificarea ofertelor.
ETAPA II
 Întocmirea listei cu ofertele valabile în ordine descrescătoare pe categorii de
utilaje (electro-mecanice, gonflabile, elastice, speciale).
ETAPA III
 Invitarea ofertanţilor, în ordine descrescătoare, în care oferta lor se plasează pe
lista ofertelor eligibile, pentru alegerea locului şi semnarea contractului. Modelul
contractului este prevăzut în anexa nr. 4B la prezentul Regulament din care face parte
integrantă.
 În cazul în care mai mulţi ofertanţi au depus oferte identice, ordinea în care vor
alege locul din târg va fi stabilită prin tragere la sorţi.
ACTELE NECESARE PENTRU PARTICIPAREA LA ETAPA III A LICITAŢIEI:
 Delegaţie specială dacă nu se poate prezenta proprietarul sau conducătorul
societăţii.

ALTE CLAUZE:
 Un ofertant poate depune numai o singură ofertă
 Utilajele nu vor putea avea dimensiuni în plan mai mari decât dimensiunile locului
contractat. Suprafaţa pentru care se va încheia contractul de locaţie va fi cea real ocupată
de utilaj(e)
 Minimum 20% din valoarea stabilită în contract se va achita la caseria Primăriei
sau se va vira în contul RO14TREZ25621360206XXXXX , deschis la Trezoreria Sfântu
Gheorghe, până la ora 1500 al zilei licitaţiei, iar restul până la data de 18 aprilie 2016.
orele 1400
 În cazul neachitării taxei până la termenele menţionate mai sus, contractul încetează
de drept. În cazul în care se întârzie doar cu plata celei de a doua tranşe, avansul de min.
20% rămâne la dispoziţia locatorului.
 În cazul în care a doua tranşă a taxei se achită prin O.P., copia acestuia se va
prezenta cel târziu până la data de 18 aprilie 2016, ora 1400 la S.C.Tega S.A.
 Locurile rămase neocupate în urma procedurii de licitaţie vor fi închiriate
solicitanţilor în ordinea prezentării acestora la sediul S.C.Tega S.A., începând cu data de
19 aprilie 2016, ora 1000 (ca şi cele pentru care nu s-au achitat până la termen taxele
stabilite la licitaţia iniţială.)
COMISIA DE LICITAŢIE:
Sándor József, consilier achiziţii publice la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe
Dulányi Aladár, director al Casei de Cultură „Kónya Ádám” din municipiul Sfântu
Gheorghe
Petráss Jolán, delegat S.C.TEGA S.A.
CONTESTAŢIILE LEGATE DE ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA
LICITAŢIEI se primesc în cel mult 24 ore de la desfăşurarea
licitaţiei, la
Compartimentul de Relaţii cu publicul. Informaţii, Registratură din cadrul Primăriei
municipiului Sfântu Gheorghe.
Soluţionarea contestaţilor îi revine Primarului municipiului Sfântu Gheorghe.

