
 

 

 

  

FIȘA DE DATE A PROCEDURII 

Tip anunț: Anunț de participare – Licitație Publică cu plic închis 
Tip legislație: OUG 57/03.06.2019 

Secțiunea I. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ 

I.1 Denumirea și adresa 
Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc 
Cod de identificare fiscală: 4245305;  
Adresă: str. dr. Dénes László, nr. 2,  Miercurea-Ciuc, jud. Harghita, Cod Postal: 530180; 
Adresă e-mail: secretariat@spitalmciuc.ro;  
Telefon: +40 266 324 193;  
Fax: +40 266 372 137; 
Persoana de contact: Stekbauer Zsombor-Norbert; Mezei György. 
Adresă web al autorității contractante (URL): www.spitalmciuc.ro. 

I.2 Comunicare 
Documentația de atribuire al licitației publice sunt disponibile pentru acces direct, 
nerestrictionat, complet și gratuit la (Website): www.spitalmciuc.ro sau se poate solicita în 
scris pe suport de hârtie prin mijloacele de comunicare sus menționate. 
Informatii suplimentare pot fi obtinute de la: adresa mentionata mai sus 
Ofertele, candidaturile sau cererile de participare trebuie depuse la: adresa mentionata 
mai sus 

I.3 Tipul Autorității Contractante 
Organism de drept public 

I.4 Activitatea princilală 
Sănătate - Servicii medicale spitalicești 

Secțiunea II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

II.1 Obiectul închirierii 
II.1.1 Denumirea contractului 
”Licitație Publică cu plic închis pentru închirierea unor spații pentru amplasarea 
automatelor de băuturi nealcoolice calde, amplasare bancomatelor (ATM), amplasarea 
antenelor de telecomunicații și a unor spații comerciale  în locațiile Spitalului Județean 
de Urgență Miercurea Ciuc” 
Număr de înregistrare atribuit Dosarului Închirierii: 6098 / 07.04.2022 

II.1.2 Tipul contractului 
Contract de închiriere 

II.1.3 Prețul de pornire 
Prețurile de pornire a licitației conf. HCJ nr. 267/2021 modificat prin HCJ 445/2021 sunt:  
- Spații pentru amplasarea automatelor de băuturi nealcoolice calde: 

20 euro/mp/lună inclus TVA  

Serviciul: Administrativ 
Nr. Registru: 6097 
Data: 07.04.2022 



- Spații destinate pentru amplasarea bancomatelor (ATM): 
20 euro/mp/luna inclus TVA  

- Spații destinate amplasarea antenelor de telecomunicații: 
5 euro/mp/luna inclus TVA  

- Spații comerciale: 
Curtea ”SPITALULUI VECHI”:   10 euro/mp/luna inclus TVA  

II.1.4 Descrierea succintă a contractului 
Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc dorește să închirieze – în conformitate cu 
prevedrile Caietului de Sarcini - spații pentru:  
- amplasarea unor automate de băuturi nealcoolice calde 
- amplasare bancomatelor (ATM) 
- amplasarea antenelor de telecomunicații 
- spații comerciale în locațiile Spitalului 

II.1.5 Solicitări de clarificări 
Autoritatea Contractantă va răspunde în mod clar, complet și fără ambiguități, la orce 
clarificare solicitată, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări. 
Numărul de zile până la care se pot depune clarificări înainte de data limită de depunere 
a ofertelor este 10 zile calendaristice. 

II.2 Durata contractului 
5 ani (60 de luni)  

II.3 Ajustarea prețului 
Prețul rămâne fix pe toată durata executării contractului de închiriere. 

Secțiunea III. INFORMAȚII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ȘI TEHNICE 

III.1 Condiții de participare 
III.1.1 Situația personală a candidatului sau ofertantului 
Are dreptul de a participa la licitație orice persoană fizică sau juridică, română sau 
străină, care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: 

- a platit toate taxele privind participarea la licitație, inclusiv garanția de participare; 
- a depus oferta sau cererea de participare la licitație, împreună cu toate documentele 

solicitate în documentația de atribuire, în termenele prevăzute în documentația de 

atribuire; 

- are îndeplinite  la  zi  toate  obligațiile  exigibile  de  plată  a  impozitelor,  a  taxelor 
și a contribuțiilor către bugetul consolidat al statului și către bugetul local; 

- nu este în stare de insolvență, faliment sau lichidare. 

III.2 Garanții solicitate 
III.2.1 Garanția de participare 
Ofertantul trebuie să prezinte garanția de participare în cuantum de două chirii lunare 

exprimat în lei (raportat la prețurile estimative) calculat  la cursul BNR din ziua depunerii.    

Perioada de valabilitate a garanției de participare constituită de Ofertant este 20 de zile. 

Garanția de participare se exprimă în lei  și va fi constituită: 
- sub forma unei scrisori de garanție bancară emisă în favoarea Spitalului Județean de 

Urgență Miercurea Ciuc de o bancă autorizată în mod legal să functioneze în România 
și care nu se află sub incidența unor măsuri de administrare specială dictate de BNR 
sau în procedură de faliment; 

- numerar la caseria Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc; 
- Ordin de plată din care să reiasă depunerea valorii garanției de participare în contul 

Spitalului Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc, cont  nr. 
RO71TREZ3515006XXX004081 deschis la Trezoreria M. Ciuc, cod fiscal 4245305. 



Oferta nu se ia în considerare și nu se înregistrează dacă nu este însoțită de dovada 
constituirii garanției de participare.  
Garanția de participare va fi introdus în plicul exterior și va însoți scrisoarea de înaintare 
și plicul interior sigilat. 
Spitalul are dreptul de a vira garantia de participare în bugetul propriu, Ofertantul 

pierzând suma constituită, atunci când acesta din urmă se află în oricare dintre 

următoarele situații: 

- își retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia; 

- oferta sa fiind stabilită câstigătoare, refuză să semneze Contractul de închiriere. 

Garanția de participare, constituită de Ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind 

câștigătoare, se returnează de către Spital la cererea Ofertantului, dar nu mai târziu de  

10  zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a  contractului care face obiectul prezentei 

proceduri. 

Garanția de participare constituită de Ofertanții declarați necalificați  se returnează de 

către Spital, în termen de  10  zile lucrătoare de la data hotărârii Comisiei de evaluare. 

Garanșia de participare, constituită de Ofertanții ale căror oferte nu au fost stabilite ca 

fiind câștigătoare, se returnează de către Spital imediat după semnarea contractelor, 

dar nu mai târziu de  10 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de valabilitate a 

ofertei. 

III.2.2 Garanția de bună execuție 

Ofertantul trebuie să constituie garanția de bună execuție în cuantum de două chirii 

lunare exprimat în lei (raportat la valoarea lunară a ofertei câștigătoare) calculat la 

cursul BNR din ziua depunerii. 

de bună execuție se constituie după încheierea contractului, urmând ca în termen de 

maxim 30 de zile de la data constituirii acesteia să se încheie un proces-verbal de 

predare primire a spațiilor închiriate. 

Garanția de bună execuție a contractului se va depune in contul nr. 

RO71TREZ3515006XXX004081 deschis la Trezoreria Miercurea Ciuc sau la casieria 

Spitalului. 

Spitalul va avea dreptul de a emite pretentii asupra garanției de bună execuție pentru 

acoperirea prejudiciului produs de către Ofertantul câștigător și semnatar al 

contractului de închiriere, dacă acesta nu își execută obligatiile, își execută cu întarziere 

sau își execută necorespunzător obligațiile asumate prin contract. În cazul în care 

garanția de bună execuție va fi folosită pentru acoperirea prejudiciilor, chiriașul are 

obligatia reîntregirii acesteia. 

Secțiunea IV. PROCEDURA 

IV.1 Tipul procedurii și modalitatea de desfășurare 
Licitație publică cu plic închis 

IV.2 Criterii de atribuire 
Ponderea fiecărui criteriu este de până la 40% și suma acestora nu va depăși 100% 
Criteriile de atribuire al contractului de închiriere exprimate în puncte sunt: 
- cel mai mare nivel al chiriei = 40 puncte 
- capacitatea economico-financiară a ofertanților = 20 puncte 
- protecția mediului înconjurător = 20 puncte 
- condiții specifice impuse de natura bunului închiriat = 20 puncte 

IV.3 Modul de prezentare a ofertelor 
Ofertele se redactează in limba română și se depun la sediul Spitalulul Județean de Urgență 



Miecurea Ciuc, în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior, care se înregistrează în 
registrul Oferte, în ordinea primirii lor, precizându-se data și ora primirii. 
Pe plicul exterior se va indica obiecul licitației pentru care este depusă oferta, iar plicul 

interior va conține oferta propriu-zisă, depusă într-un singur exemplar. 

Ofertanții care își manifestă interesul de a participa la licitație, depun până la data-limită 
de de depunere a ofertelor, la secretariatul Spitalului, următoarele: 
- Declarație de participare - Formular C; 
- Plicul exterior sigilat care conține documentele de calificare a ofertantului și plicul 

interior sigilat, iar pe verso, numele, prenumele sau după caz denumirea și adresa 
operatorului economic ofertant. 

Plicul exterior - pe lângă plicul interior, separat – va conține următoarele documente 
pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare:  
- Fișa cu informații privind ofertantul - Formular A; 
- Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligațiilor exigibile de plată a impozitelor 

și taxelor către stat, inclusiv cele locale, precum și a contribuției pentru asigurările 
sociale de stat; 

- Documente pentru demonstrarea capacității de exercitarea activității profesionale: 
certificat constatator/certificat de înregistrare/înmatriculare eliberate de ONRC, sau 
alte document din care rezultă că operatorul economic este autorizat și are dreptul să 
desfășoare activitatea impusă de îndeplinirea contractului; 

- Declaratie pe proprie raspundere privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 
339 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ - Formular B; 

- Dovada achitării taxei de participare; 
- Dovada depunerii garanției de participare. 
Plicul interior va contine: 
- Oferta propriu-zisă - Formular D; 
- Documente pentru demonstrarea capacității economico-financiare a ofertanților, 

respectiv: documente justificative din care să rezulte venitul pentru anul in curs 

(adeverintă de venit), sau documente din care să rezulte cifra de afaceri în ultimii 3 ani, 

sau documente din care rezultă cash flow-ul, respectiv dovada ca ofertantul va avea 

acces la disponibilitățile bănești (asigurarea de cash flow se va prezenta prin 

prezentarea oricărui tip de document emis de unitățile bancare); 

- Documente privind protectia mediului inconjurator - Formular E; 

- Documente privind îndeplinirea condițiilor specifice impuse de natura bunului 

închiriat - Formular F. 

Neprezentarea tuturor documentelor solicitate, atrage eliminarea ofertantului din licitație. 
Toate documentele și declarațiile depuse în plicul exterior și cel interior, vor fi semnate și 
datate de ofertant, fără ingroșări, ștersături sau modificări, iar documentele justificative 
eliberate de autoritățile competente vor purta mențiunea ,,conform cu originalul", și vor 
fi datate, semnate și parafate, dupa caz, de ofertant. 

Secțiunea V. INFORMAȚII SUPLIMENTARE 

V.1 Încheierea contractului de închiriere 
Contractul de închiriere va fi încheiat cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind 
câștigătoare. 

Contractul de închiriere se perfectează la sediul Spitalului Județean de Urgență Miercurea 
Ciuc, numai după implinirea unui termen de 20 de zile calendaristice de la data realizării 
comunicării către ofertanți asupra deciziilor referitoare la atribuirea contractului, în scris, 
cu confirmare de primire. 
Neîncheierea contractului într-un termen de 20 de zile calendaristice de la data împlinirii 
termenului prevazut la art. 341 alin. (26) dinOUG 57/2019 privind Codul Administrativ 



poate atrage plata daunelor-interese de catre partea în culpă. 

Refuzul ofertantului declarat căștigător de a încheia contractul poate atrage după sine plata 
daunelor-interese. 

Daunele-interese prevăzute mai sus se stabilesc de către Tribunalul Harghita, la cererea 
părții interesate, dacă părțile nu stabilesc altfel. 
În cazul în care autoritatea contractantă nu poate încheia contractul cu ofertantul declarat 
câștigător din cauza faptului că ofertantul în cauză se află într-o situație de forță majoră sau 
în imposibilitatea forțuită de a executa contractul, autoritatea contractantă are dreptul să 
declare câștigătoare oferta clasată pe locul doi, în condițiile în care aceasta este admisibilă. 
În cazul în care nu există o ofertă clasată pe locul doi admisibilă, procedura de licitație se 
anulează, iar autoritatea contractantă reia procedura, conform art. 344 din OUG 57/2019 
privind Codul Administrativ. 
În cazul în care ofertantul declarat câștigător refuză încheierea contractului, procedura de 
licitație se anulează, iar autoritatea contractantă reia procedura, în condițiile legii, studiul 
de oportunitate păstrandu-și valabilitatea. 

V.2 Căi de atac 
V.2.1 Procedura prealabilă 
Contestațiile pot fi formulate în scris, în termen de 2 (două) zile lucrătoare de la data 
comunicării rezultatului procedurii referitoare la atribuirea contractului/contractelor de 
închiriere și se depun la sediul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc. 
Soluționarea contestațiilor se face în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data 
înregistrării, de către o comisie numită în acest scop prin decizia managerului Spitalului 
Județean de Urgență Miercurea Ciuc, iar rezultatul se comunică celor în cauză în cel mult 
2 zile lucrătoare de la soluționare. 
Comisia de soluționare a contestațiilor va analiza contestația și în cazul în care constată 
justețea contestație poate decide anularea licitației derulate. Decizia se comunică 
managerului spitalului care va dispune reluarea procedurii. 
Anularea procedurii se face în cazul unor abateri grave sesizate ca urmare a unor 
contestații întemeiate privind organizarea și desfășurarea licitației, prin încălcarea 
prevederilor legale privind închirierea imobilelor, care au afectat concurența loială, nu 
au asigurat transparența procedurii de licitație publică sau au produs discriminări între 
ofertanți. 
Din comisia de soluționare a contestațiilor nu pot face parte persoanele care au analizat 
și evaluat ofertele. 
Comisia analizează contestația formulată și decide, după caz, admiterea sau respingerea 
acesteia iar în termen de 2 (două) zile lucrătoare de la emiterea deciziei, autoritatea 
contractantă o va comunica contestatarului, în scris, cu conflrmare de primire. 

V.2.2 Procedura contencioasă 
Decizia comisiei de soluționare a contestațiilor poate fi contestată la Secția de 
Contencios Administrativ și Fiscal a Tribunalului Miercurea Ciuc, Mun. Miercurea Ciuc, 
str. Szász Endre, nr. 6, jud. Harghita, tel. 0266 311 275, e-mail: tr-harghita@just.ro. 

Director Administrativ, Director Financiar-contabil, 
ec. Stekbauer Zsombor-Norbert ec. László Botond 

MANAGER, 
Dr. Konrád Judith 
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