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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA FRATAUTII NOI
Tel. /Fax: +40 230 411003
e-mail: primaria_fratautii noi@yahoo.com

FISA DE DATE A ACHIZITIEI
SECŢIUNEA I: AUTORITATEA/ENTITATEA CONTRACTANTĂ
I.1) Denumire și adrese
Denumire oficială: ORASUL FRATAUTII NOI
Cod de identificare fiscală: 4326990;
Adresa: str. Principala, nr. 754B, cod postal 727245, orasul Frasin, județul Suceava
Județ și localitate: Suceava, Fratautii Noi
Cod postal: 727250;
Tara: Romania
Codul NUTS: RO215
Persoana de contact:
Telefon: + 40 230411003
În atenția: domnului Iliut Alex Mihai
E-mail: primaria_fratautiinoi@yahoo.com
Fax: + 40 230411003
Adresa web a sediului principal al autorității contractante: http://www. www.primariafratautii-noi.ro;
Adresa web a profilului cumpărătorului: -

I.2) Achiziție comună
Contractul implică o achiziție comună:
Contractul este atribuit de un organism central de achiziție:

NU
NU

I.3) Comunicare
Documentele de achiziții publice sunt disponibile pentru acces direct,
nerestricționat, complet și gratuit la (Website):
Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită
de depunere a ofertelor/candidaturilor:
Informații suplimentare pot fi obținute de la:
Ofertele, candidaturile sau cererile de participare trebuie depuse la:

http://www. www.primariafratautii-noi.ro
5
Comuna Fratautii Noi
Comuna Fratautii Noi

I.4) Tipul autorității contractante
□ Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
□ Agenție/birou național sau federal
□ Colectivitate teritorială
□ Agenție/birou regional sau local
□ Organism de drept public
□ Instituție/agenție europeană sau organizație europeană
X Altele (precizați): autorității locale

I.5) Activitate principală
□ Servicii publice generale
□ Apărare
□ Ordine și siguranță publică
□ Mediu
□ Afaceri economice și financiare
□ Sănătate
□ Construcții și amenajări teritoriale
□ Protecție socială
□ Recreere, cultură și religie
□ Educație
X Altele (precizati): Servicii publice locale

Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante

da □ nu X

SECŢIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Obiectul achiziției
II.1.1) Titlu:
Achiziționarea unui bun imobil, compus din cladire și teren
II.1.2) Tip de contract: Cumparare
II.1.3) Descrierea si identificarea imobilului ce urmeaza a fi achizitionat
Autoritatea doreste achizitionarea unui teren pentru realizarea unui sens giratoriu si a unei Sali de sport.
Proprietatea analizata este un teren in suprafata de 1723 mp pe care se regaste constructie de tip rezidential, casa unifamiliala si 2
anexe situata in comuna Fratautii Noi nr. 1309, judetul Suceava, proprietar Jacota Valentina. Proprietatea imobiliara este inscrisa in
CF nr. 38805, respectiv 35936 a comunei cadastrale Fratautii Noi.
Descrierea zonei in care este localizat imobilul:
- zona are grad de ocupare a terenului cu gospodarii individuale foarte mare
- zona are un caracter preponderent rezidential
- planul de urbanism general prevede ca in zona se pot autoriza pentru construire, cladiri cu scop comercial, birouri, medical, unitati
sportive, recreative, scolare, si locuinte cu regim de inaltime P+2E
Descrierea imobilului cu destinatia locuinta:
- nu prezinta elemente de arhitectura deosebite
- grad de uzura ridicat
- structura realizata din lemn pe fundatii de beton simplu
- acoperisul realizat cu structura din lemn si invelitoare din tigla profilata ceramica degradata
- pardoseli din lemn
- tamplarie din cherestea de rasinoase cu grad ridicat de uzura
- incalzire cu sobe de teracota
- nu are racord la apa, canal
- cu racord de energie electrica
Descrierea imobilului cu destinatia magazie:
- stare de degradare foarte mare si nu mai prezinta siguranta in exploatare avand o uzura fizica de 100%
- structura realizata din lemn pe fundatii de beton simplu
- acoperisul realizat cu structura din lemn si invelitoare din sindrila cu grad de uzura foarte ridicat
- tamplarie din cherestea de rasinoase cu grad ridicat de uzura
II.1.4) Valoarea totală estimată:
 Valoarea maxima estimată al pretului de achizitionare: 242.541

Monedă: RON

II.1.5) Criterii de atribuire:
☒ Prețul cel mai scăzut
II.1.6) Runde de negociere: 1
SECŢIUNEA III: INFORMAŢII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ŞI TEHNICE
III.1) CONDIŢII DE PARTICIPARE
III.1.1.a) Situaţia personală a candidatului/ofertantului:
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate
Cerințe referitoare la motivele de excludere
Documentele solicitate se vor prezenta în oricare din formele: original/copie legalizată/copie lizibilă cu menţiunea „conform
cu originalul”.
Cerința nr.1
Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice.
Modalitatea de îndeplinire:
Ofertantul va prezenta Declaraţia pe proprie răspundere semnata de reprezentantul legal - Completare Formular nr. 3 din
Secțiunea Formulare.
Cerința nr.2
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice.
Modalitatea de îndeplinire:
Ofertantul va prezenta Declaraţia pe proprie răspundere semnata de reprezentantul legal - Completare Formular nr.4 din
Secțiunea Formulare.

Cerința nr.3
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice.
Modalitatea de îndeplinire:
Ofertantul va prezenta Declaraţia pe proprie răspundere semnata de reprezentantul legal - Completare Formular nr. 5 din
Secțiunea Formulare.
Cerința nr.4
Declaratie privind neîncadrarea in prevederile art. 59-60 al Legii nr. 98/2020 privind achizitiile publice (evitarea conflictului
de interese).
Persoanele cu functie de decizie din cadrul Primăriei Comunei Fratautii Noi:
OLARI GEORGE-Primar, BABALEAN MIHAI STEFAN-Viceprimar, MOISUC OLTEA-RODICA-Secretar comuna, GUȚĂ MIRCEA –
Contabil sef (CFP), ILIUT ALEX-MIHAI-Expert achizitii, GRIGORAS CRISTINA LENUTA- Inspector impozite si taxe, LUNGU ALINA
MARIA- Consilier asministratie, ANDRISAN VERONICA CASANDRA- Consilier administratie, RUSCIOR FLORICA-Referent
registru agricol, STREANGA LILI-Referent urbanism, FADOR ZINICA-Inspector impozite si taxe, MOISUC ALINA SABINAInspector principal, MOISUC CONSTANTIN-Consilier administratie, COSTAN ALEXANDRU-Consilier juridic. Consilieri locali –
BODNAR CONSTANTIN, GALAN CONSTANTIN, BOGHEAN GHEORGHE-DOREL, LUCHIAN VASILE, LUPOAIE IOAN,
BUCEVSCHI ALEXANDRA-ECATERINA, FADOR VASILE, HORODNIC ADRIAN-LIVIU, JACOTĂ VASILE, PASCARIU DOINALACRIMIOARA, OLINICI VIRGIL, ȘTREANGĂ GHEORGHE, UNGUREAN PETRU-AUREL, BURCIU VALENTIN.
Modalitatea de îndeplinire:
Ofertantul va prezenta Declaraţia pe proprie răspundere semnata de reprezentantul legal - Completare Formular nr. 6 din
Secțiunea Formulare.
III.1.1.b) Capacitatea de a vinde imobilul ofertat
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate
Ofertantii participanti la procedura trebuie sa prezinte urmatoarele inscrisuri:
- extras de carte funciara elibarat cu cel mult cinci zile inainte de data limita de depunere a ofertei
- actele in baza carora s-a intabulat
- orice inscrisuri din care sa rezulte suprafata totala a terenului si suprafata constructiilor
-buletine proprietari
-certificat de casatorie,daca este cazul
-certificat de performanta energetica
-certificat fiscal de la Primarie
SECŢIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Descriere
IV.1.1) Tipul procedurii și modalitatea de desfășurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfășurare a procedurii de atribuire
Procedura de achiziție publică se va desfășura integral offline
IV.1.1.b) Tipul procedurii

Offline X

Online □

Negociere directa pret
X
IV.1.5) Informații privind negocierea:
După evaluarea documentelor depuse, ofertantii declarati admisibili vor fi anuntati cu privire la ziua si ora in care comisia de evaluare
si de negociere va efectua vizitarea imobilului cu scopul de a analiza pe teren daca imobilul indeplineste sau nu cerintele si/sau
caracteristicile prevazute in documentatia de atribuire. Dupa vizitarea imobilului-teren ofertantii vor fi invitati la sediul Autorității
contractante în vederea negocierii propunerii financiare, într-o singură rundă.
IV.2) INFORMAŢII ADMINISTRATIVE
IV.2.1) Publicare anterioară privind această procedură

da

IV.2.2) Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: ........................., ora ..................
IV.2.3) Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați:
Data și ora locală .......................... ora ......................
IV.2.4) Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare : ROMÂNĂ
Moneda în care se transmite oferta financiară (în cazul procedurilor online sau offline cu etapa finală de L.E.)

RON

IV.2.5) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
durata în luni: .......... sau în zile: 90 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.2.6) Condiții de deschidere a ofertelor:
Data de deschidere a ofertelor: ...................., ora ................
Locul de deschidere a ofertelor: Comuna Fratautii Noi, judetul Suceava
Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Comisia de evaluare și reprezentanții împuternici ai ofertantului
IV.4. PREZENTAREA OFERTEI

OFERTA trebuie să conţină :
- formularul de ofertă
- inscrisurile solicitate la cap. III.1.1.a) Situaţia personală a candidatului/ofertantului si la cap. III.1.1.b) Capacitatea de a vinde
imobilul ofertat
Modul de prezentare al ofertei
Oferta se transmite impreuna cu:
 Scrisoarea de inaintare;
 Imputernicire a unui reprezentant al ofertantului de a participa la sedinta de deschidere,
Documentele care însoţesc oferta nu vor fi incluse in plicul ce contine oferta, ci in afara coletului, fiind prezentate separat, simultan
cu aceasta.
Oferta se va depune in asa fel incat sa fie primita de catre autoritatea contractanta inainte de termenul limita de depunere specificat
in invitaţia de participare. Ofertele trebuie sa contina toate documentele si informatiile solicitate si se vor depune:
 Fie prin servicii postale / de curierat la: Registratura comunei Fratautii Noi, judeţul Suceava;
 Fie prin livrare directa la sediul autoritatii contractante, in schimbul unei confirmari de primire, la: Registratura comunei Fratautii
Noi , Judetul Suceava, Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar al ofertei. Originalul trebuie să fie tipărit sau scris cu cerneală
neradiabilă .
Orice ştersătură, adăugire, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dacă sunt vizate de către persoana/persoanele
autorizată/autorizate să semneze oferta.
Ofertantul trebuie să sigileze oferta în plic care va purta urmatoarele informatii obligatorii:
 Numerele/denumirea si adresa completa a ofertantului:
 Adresa autoritatii contractante indicata, si la care este depusa oferta:
 Mentiunea „A NU SE DESCHIDE INAINTE DE ..................., ora .................”
 Daca plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus, Autoritatea Contractanta nu isi asuma nicio responsabilitate
pentru ratacirea ofertei.
Nu se accepta oferte alternative.
IV.5. ALTE INFORMATII
Poate fi ofertant, respectiv are dreptul de a participa la procedura de negociere pret, orice persoana fizica sau juridica care est
interesat de instrainarea unui imobil care are caracteristicile, respectiv indeplineste cerintele prevazute in documentatia de
achizitie de bunuri imobile si care detine un titlu de proprietate valabil, inscris in cartea funciara si liber de sarcini asupra acesteia.
Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau de a-si retrage oferta numai inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertei.
Ofertantul nu are dreptul de a-si retrage sau de a-si modifica oferta dupa expirarea datei limita pentru depunerea ofertei.
Fiecare participant poate depune o singura oferta.
Incheierea contractului de vanzare-cumparare se face in conditiile si cu respectarea celor prevazute de Legeanr.287/2009 privind
Codul civil,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Comisia de evaluare si de negociere respinge ofertele acelor persoane care se afla in una din urmatoarele situatii:
1)persoana juridica care se afla in stare de insolventa, faliment, lichidare, cel al carui activitate se desfasoara sub coordonarea unui
administrator/lichidator judiciar, cel al carui activitate este suspendata;
2)persoanele fizice si/sau juridice care nu si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si a altor creante fata de bugetul
local al comunei Fratautii Noi, judetul Suceava;
3)persoanele care prezinta informatii nereale, false sau cei care refuza funizarea informatiilor solicitate de catre autoritatea
administratiei publice locale ale comunei Fratautii Noi,judetul Suceava;
4) deasemenea, ofertele acelor persoane care nu respecta cerintele din documentatia de achizitie
ÎNTOCMIT,
CONSILIER ACHIZITII PUBLICE
ILIUT ALEX MIHAI

INIȚIATOR,
PRIMAR,

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,

OLARI George

Oltea-Rodica MOISUC

Vizat C.F.P.
Mircea Guță

