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ANUNȚ DE PARTICIPARE 
 

Asociația SOS Satele Copiilor România cu sediul în București, Calea Floreasca nr. 
165, Sector 1, invită pe toți cei interesați să participe cu ofertă pentru: 
 

1. Obiectul contractului: ”Achiziționare de către Asociația SOS Satele Copiilor 
România, de pe piața liberă a 4 (patru) apartamente cu destinația de locuință 
pentru copii aflați cu măsură de plasament în cadrul Asociației. Cod CPV: 
70121200-7 – Servicii de achiziționare de imobile, fiecare ofertant având 
dreptul de a depune ofertă pentru unul sau mai multe apartamente. 
Procedura aplicată: achiziția de locuințe este exceptată de la aplicarea Legii nr. 
98/2016 privind achizițiile publice conform art. 29, alin.1, lit. a) din respectiva 
lege. Conform Hotărârii Consiliului Director nr. 5/19.05.2018, și notei de 
fundamentare nr. 263/23.04.2018, achiziția se va face prin procedura proprie 
de negociere de preț. Etapele parcurse, în concordanță cu prevederile 
procedurii interne de achiziție, vor fi următoarele: 
 
A) Etapa de studiere a pieței: 

a. Transmiterea spre publicare pe site-ul www.sos-satelecopiilor.ro a unui 
anunț de intenție privind achiziția imobilelor și pe site-urile de specialitate 
identificate de către comisia de evaluare; 

b. Studierea ofertelor de vânzare disponibile pe piață (ziare, internet, 
reclame etc.) 

B) Etapa de ierarhizare 
a. Identificarea ofertelor, respectiv a propunerilor tehnice și financiare; 
b. Vizitarea imobilului; 
c. Stabilirea ofertelor care îndeplinesc cerințele minime impuse prin 

documentația de atribuire și au situația juridică clară. 
C) Etapa de negociere 

a) Negocierea prețului cu ofertanții a căror oferte îndeplinesc condițiile din 
prezenta procedură și din documentația de atribuire. 

D) Etapa de finalizare a negocierii 
a) Încheierea negocierii se produce atunci când comisia de evaluare și 

negociere și ofertantul au ajuns la un acord asupra prețului și asupra 
clauzelor contractuale. Ofertanții trebuie să aibă în vedre că încheierea 
contractelor de vânzare-cumpărare va fi posibilă doar după finalizarea 
procedurilor interne administrative cu privire la obținerea acordului 
Consiliului Director pentru achiziționarea apartamentelor. Asociația SOS 
Satele Copiilor România nu va încheia nici un contract de vânzare-
cumpărare în lipsa îndeplinirii procedurilor administrative. 

2. Sursa de finanțare a contractului care urmează să fie atribuit: Proiectul “Servicii 
diversificate şi adaptate nevoilor copiilor din judeţul Bacău”. 

3. Cerințe minime de calificare: sunt cele redate în cuprinsul Caietului de sarcini. 
Neconformarea la aceste cerințe minimale atrage respingerea ofertelor. 
Contractele vor fi atribuite ofertanților a căror oferte se consideră admisibile în 
urma negocierii. 

http://www.sos-satelecopiilor.ro/
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4. Persoanele fizice sau juridice interesate pot prezenta oferta pentru un singur 
apartament sau pentru mai multe apartamente, în conformitate cu prevederile 
caietului de sarcini. 

5. Oferta trebuie să conțină următoarele documente: 
a. Scrisoare de înaintare – Formular nr. 1; 
b. Oferta financiară (pentru persoane fizice) – Formular nr. 2; 
c. Oferta financiară (pentru persoane juridice) – Formular nr. 3; 
d. Oferta tehnică (pentru persoane fizice) – Formular nr. 4; 
e. Oferta tehnică (pentru persoane juridice) – Formular nr. 5. 

6. Documente obligatorii: documentația de atribuire, caietul de sarcini, pot fi 
obținute de la sediul Asociației SOS Satele Copiilor România, București, Calea 
Floreasca nr. 165, Sector 1, de la sediul Programului Bacău, comuna Hemeiuș, 
Str. Gării nr. 45, județul Bacău, sau se pot descărca de pe site-ul www.sos-
satelecopiilor.ro . Fiecare ofertant trebuie să prezinte documentele ce sunt 
enumerate în cuprinsul Caietului de sarcini (secțiunea II.1), documente care 
reflectă îndeplinirea de către ofertant a condițiilor necesare pentru perfectarea 
contractului de vânzare-cumpărare a imobilului/imobilelor ofertat/ofertate. 

7. Cerințele minime privind situația juridică a imobilului: imobilul ofertat va trebui 
să prezinte caracteristicile expuse în Caietul de sarcini (sectiunea II). 

8. Cerințele tehnice și funcționale: oferta propusă, conform Formularului nr. 4/5, 
trebuie, de asemenea, să îndeplinească cerințele tehnice și funcționale expuse 
în cuprinsul Caietului de sarcini (secțiunea II.1-2). 

9. Propunerea financiară: propunerea financiară trebuie să se încadreze în 
bugetul aprobat. Oferta financiară va fi elaborată conform Formularului nr. 2/3 
și va cuprinde: 
a) Prețul în EURO (inclusiv TVA)/metru pătrat suprafață utilă; 
b) Prețul total în EURO (inclusiv TVA) pentru fiecare apartament. 

10. Limba de redactare a ofertei: română. 
11. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile din momentul deschiderii 

acestora. 
12. Adresa la care se depun ofertele: SOS Satele Copiilor – Programul Bacău, 

comuna Hemeiuș, Str. Gării nr. 45, județul Bacău. 
13. Data limită pentru depunerea ofertelor:27 Iulie 2018, ora 14.00 
14. Data de deschidere a ofertelor: 27 Iulie 2018, ora 15.00 
15. Modul de prezentare a ofertei: un plic sigilat care va cuprinde două plicuri 

sigilate unul cu oferta tehnică și unul cu oferta financiară, fiecare cu denumirea 
achiziției ”Achiziționare de către Asociația SOS Satele Copiilor România, prin 
proiectul “Servicii diversificate şi adaptate nevoilor copiilor din judeţul Bacău”, 
de pe piața liberă a 4 (patru) apartamente în municipiul Bacău – apartamente 
cu destinația de locuințe pentru copii cu masură de plasament în cadrul 
asociației” și mențiunea pe plic ”A nu se deschide înainte de data de 27 Iulie 
2018, ora 15.00”. 

16. Orice persoană fizică sau juridică care dorește să înstrăineze un imobil care 
satisface cerințele cuprinse în documentația pentru achiziție imobil și care 
deține un titlu de proprietate valabil asupra acestuia are dreptul de a participa, 
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în persoană sau prin reprezentant/împuternicit, la procedura de negociere de 
preț pentru atribuirea contractului de achiziție imobil. 
 
 
Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta pe e-mail: Mihail.Carp@sos-
satelecopiilor.ro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Mihail.Carp@sos-satelecopiilor.ro
mailto:Mihail.Carp@sos-satelecopiilor.ro
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CAIET DE SARCINI 
Privind achiziția de pe piața liberă a 4 (patru) apartamente în municipiul Bacău, 

cu destinația de locuințe pentru copii cu măsură de plasament în cadrul 
Asociației SOS Satele Copiilor România 

COD CPV: 70121200-7-Servicii de achiziționare de imobile 
 
 

I. INTRODUCERE 
 

Prezentul caiet de sarcini conține indicații privind regulile de bază care trebuie 
respectate astfel încât potențialii ofertanți să elaboreze propunerea tehnică 
corespunzătoare cu necesitățile autorității contractante. 
Cerințele impuse prin caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. În acest 
sens vor fi luate în considerare toate ofertele care, prin propunerea tehnică, 
asigură un nivel egal sau superior cerințelor minimale din caietul de sarcini. 
Ofertele de imobile cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în 
prezentul caiet de sarcini vor fi declarate neconforme. 

 
I.1 Informații privind autoritatea contractantă: 
Denumirea autorității contractante: Asociația SOS Satele Copiilor România 
Cod fiscal: 7108752 
Adresa: București, Sector 1, Calea Floreasca nr. 165 
E-mail: Mihail.Carp@sos-satelecopiilor.ro 
 
I.2 Obiectivul și scopul achiziției 
Având în vedere necesitatea și oportunitatea achiziționării de bunuri imobiliare 
– apartamente, pe care Asociația SOS Satele Copiilor România intenționează 
să le achiziționeze, cu destinația de locuințe pentru copii aflați cu măsură de 
plasament în cadrul asociației, așa cum a fost detaliată în cadrul proiectului 
“Servicii diversificate şi adaptate nevoilor copiilor din judeţul Bacău” și aprobată 
prin anexa la Hotărârea Consiliului Director nr. 5/19.05.2018 și Nota de 
fundamentare a alegerii procedurii de achiziție nr. 263/23.04.2018   , prezenta 
procedură a fost demarată. 
 
I.3 Valoare achiziției 
Valoarea totală a achiziției pentru cele 4 (patru) apartamente din municipiul 
Bacău nu poate să depășească valoarea de 280.000 Euro. 
Valoarea totală de plată a achiziției pentru un apartament în municipiul Bacău 
nu pate să depășească valoarea de 70.000 Euro. 
Valoarea maximă/mp util pentru fiecare apartament în parte nu poate depăși 
805 Euro/mp. 
Autoritatea contractantă nu va plăti comision imobiliar unei eventuale agenții 
imobiliare sau oricărui alt intermediar care se va prezenta cu ofertă. 
 
 
 

mailto:Mihail.Carp@sos-satelecopiilor.ro
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I.4 Cerințe tehnice și funcționale minime: 
Cerințele minime s-au stabilit pe baza legii locuinței (Legea nr. 114/1996 cu 
modificările și completările ulterioare) și pe baza Ordinului nr. 21/2004 pentru 
aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecția 
copilului de tip rezidențial, pe baza studierii ofertelor existente pe piață, în 
conformitate cu intervalul valoric în care trebuie să ne încadrăm. 
a. Cele 4 (patru) apartamente trebuie să fie situate pe raza administrativă a 

municipiului Bacău, sunt preferate zonele Nordului, Miorita, Energiei, 
Autogara si Gara; 

b. Apartamentele trebuie să aibă 4 (patru) camere și să îndeplinească 
următoarele cerințe minimale: 
- acces liber individual la spaţiul locuibil, fără tulburarea posesiei şi a 
folosinţei exclusive a spaţiului deţinut de către o altă persoană sau familie; 
- spaţiu pentru odihnă; 
- spaţiu pentru prepararea hranei; 
- grup sanitar; 
- acces la energia electrică şi apa potabilă, evacuarea controlată a apelor 
uzate şi a reziduurilor menajere; 
- lăţimea minimă de circulaţie a coridoarelor şi a vestibulului din interiorul 
locuinţei va fi de 120 cm; 
- nu sunt situate la parter sau la ultimul etaj al imobilului; 
- există prevăzut spaţiu pentru maşina de spălat rufe; 
- încăperile sanitare sunt ventilate direct sau prin coş de ventilaţie; 
-în bucătărie sunt prevăzute: coş de ventilaţie, spaţiu pentru frigider şi 
pentru masa de lucru. 

c. Suprafețele utile minime sunt: 
- Cameră de zi – 20mp; 
- Dormitoare – 34mp; 
- Loc de luat masa* – 3,5mp 
- Bucătărie – 6mp; 
- 2 încăperi sanitare (baie și duș) – 7,5mp; 
- Spații de depozitare – 4mp; 
- Suprafață utilă minimă – 87mp; 
- Suprafața utilă maximă – 149mp; 
 

*locul de luat masa poate fi înglobat în bucătărie sau în camera de zi 
d. Suprafață construită minimă – 135mp. 
e. Apartamentele trebuie să fie finalizate, să fie racordate la rețelele de 
energie electrică, apă și canalizare, să fie dotate cu centrală termică proprie 
amplasată conform normelor în vigoare și prevăzută cu detector de gaz și 
electrovalvă; 
f. Apartamentele trebuie să aibă instalațiile electrice, sanitare și termice 
funcționale, baia, dușul și bucătăria trebuie să fie dotate cu faianță și gresie iar 
dormitoarele și camera de zi să fie dotate cu pardoseli din parchet sau alte 
suprafețe similare; 



                                                      

 

Asociatia SOS Satele Copiilor Romania – Calea Floreasca 165, sector 1, cod poştal 014459, Bucureşti; Cod Fiscal: 7108752 

Tel.: 021 668 00 77 - 021 668 00 90 - Fax 021 668 00 72; E-mail: sos@sos-satelecopiilor.ro  www.sos-satelecopiilor.ro  
Înfiinţatã prin sentinţa civilã nr. 2261/26.11.1990 a Judecãtoriei Sector 1 Bucureşti; Acreditatã prima oara  prin Decizia nr. 5 / 25.10.2005 ca furnizor de servicii sociale  

Cont donaţii: IBAN RO84BACX0000001080003013 deschis la Unicredit Bank, Sucursala Panduri 
Operator de date cu caracter personal nr. 19554 

SOS Satele Copiilor România este membrã a SOS Children’s Villages International  
 

g. clădirea de locuințe în care este situat apartamentul trebuie sa fie finalizată, 
să fie racordată la rețelele de energie electrică, apă și canalizare; 
h. clădirea de locuințe în care se află situat apartamentul trebuie să aibă 
instalațiile electrice, sanitare și termice funcționale. 
 
 
I.5 Alte cerințe minime: 
a. Clădirea de locuințe din care fac parte apartamentele ofertate trebuie să nu 
fie încadrată în categoria celor cu risc seismic; 
b. Apartamentele trebuie să fie situate în vecinătatea stațiilor pentru mijloacele 
de transport în comun, la o distanță de maxim 1 km; 
c. Apartamentele trebuie să aibă destinația de locuință, să corespundă grupei 
de confort I și să fie decomandate; 
d. Ofertele prezentate trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în 
prezentul caiet de sarcini. În caz contrar, vor fi declarate neconforme și vor fi 
respinse; 
e. Apartamentele trebuie să aibă o situație juridică clară: 
- Dreptul de proprietate asupra imobilului să fie dobândit de către ofertant cu 
respectarea tuturor prevederilor legale; 
- Toate dezvoltările, construcțiile, amenajările, modernizările, modificările și 
îmbunătățirile privitoare la imobil au fost efectuate cu emiterea aprobărilor, 
avizelor și autorizațiilor necesare, cu respectarea prevederilor legale și fără 
nicio încălcare a legislației aplicabile; 
- Ofertantul este proprietarul imobilului și proprietatea asupra imobilului este 
vândută în integralitate; 
- Să fie înscris în cartea funciară, în acest sens urmând a fi prezentat în cadrul 
ofertei un extras de carte funciară, conform secțiunii II.1.A a) și b) din 
prezentul Caiet de Sarcini, care să certifice faptul că apartamentul supus 
vânzării nu este grevat de sarcini/interdicții de altă natură sau un acord de 
descărcare ale acestora/acord al persoanei care are înscris în cartea funciară 
un drept de ipotecă pentru stopaj la sursă cu plata în contul acesteia și 
ridicarea ipotecii de îndată. 
- Imobilul nu este urmărit și nu este obiectul vreunei proceduri de 
retrocedare/restituire sau al oricărei alte acțiuni în justiție; 
- Imobilul nu este supus unei proceduri de expropriere; 
- Imobilul nu este ocupat de alte persoane fizice/juridice sau cu 
materiale/echipamente și accesul la imobil se face liber și neîngrădit, nefiind 
necesar niciun acord/aprobare în acest sens. 
 
NOTĂ: În cazul în care condițiile enumerate la punctul e) nu sunt îndeplinite la 
data depunerii ofertei, ofertantul poate depune o declarație pe propria 
răspundere că acestea vor fi îndeplinite cel mai târziu până la expirarea 
termenului de valabilitate al ofertei sau până la semnarea contractului de 
vânzare-cumpărare (oricare dintre aceste evenimente are loc mai întâi). 

f. Apartamentele să fie libere de sarcini în momentul încheierii contractului de 
vânzare-cumpărare în formă autentică.; 
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g. Imobilul nu figurează pe lista monumentelor istorice sau siturilor 
arheologice; 

h. Imobilele să nu figureze cu sume restante la asociațiile de proprietari de 
care aparțin, utilități, respectiv taxe și impozite. Vânzătorul trebuie să facă 
dovada achitării cheltuielilor administrative – întreținere, gaze, energie 
electrică, telefon, internet după caz, precum și a taxelor și impozitelor 
aferente în momentul semnării contractului de vânzare-cumpărare. 
Alternativ, ofertantul va prezenta la momentul depunerii ofertei o declarație 
pe propria răspundere prin care se angajează să achite orice sume restante 
corespunzătoare imobilului, până la momentul perfectării contractului de 
vânzare-cumpărare; 

i. Să aibă o stare tehnică corespunzătoare, astfel încât să nu necesite alte 
lucrări pentru a fi utilizat în bune condiții. Starea tehnică a apartamentului să 
fie foarte bună, atât la interior, cât și la exterior, imobilul și clădirea de 
locuințe în care este situat să nu prezinte degradări structurale. Starea 
imobilului se apreciază de către Comisia de evaluare și negociere a 
autorității contractante. Proprietarul răspunde de viciile ascunse ale 
apartamentului; 
 
 
Menționăm că din motive de integrare socială a grupului țintă nu vor fi 
achiziționate mai mult de 2 apartamente în același imobil. 
 

I.6 Legislația aplicabilă 
Atribuirea contractului se realizează pe baza procedurii proprii de negociere de 
preț. De aceea, orice contestație nu poate fi admisibilă. 

 
 

II. CONȚINUTUL OFERTEI TEHNICO-FINANCIARE 
 

II.1 Documentele tehnice ce reflectă îndeplinirea de către ofertant a 
condițiilor necesare pentru perfectarea contractului de vânzare – 
cumpărare. 
 
II.1.A. Pentru persoane juridice: 
a) Actul de proprietate asupra apartamentului ofertat, documentele cadastrale, 

cartea construcției și extras de carte funciară cu situația juridică actuală a 
imobilului  - original sau copie conform cu originalul. Ofertanții trebuie să 
aibă în vedere că autoritatea contractantă va solicita prezentarea extrasului 
de carte funciară într-o etapă ulterioară, având în vedere evoluția etapelor 
de negociere ale prezentei proceduri de atribuire; 

b) În cazul în care apartamentele sunt deținute în coproprietate, 
ofertantul/coproprietarul desemnat să participe la procedură, trebuie să 
prezinte o împuternicire în acest sens, de la ceilalți coproprietari – în 
original, în formă autentică sau copie conform cu originalul. În cazul 
prezentării în copie conform cu originalul al împuternicirii, acest document 
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trebuie prezentat în original în formă autentică la notar, în momentul 
semnării contractului de vânzare-cumpărare; 

c) Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor/Asociaților sau a Consiliului de 
Administrație (după caz), prin care să fie aprobată înstrăinarea imobilului – 
copie conform cu originalul; 

d) Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Național al Registrului 
Comerțului – copie conform cu originalul; 

e) Certificatul de performanță energetică al apartamentului – copie conform cu 
originalul; 

f) Împuternicire/contract de reprezentare din partea proprietarului de drept (în 
cazul în care oferta se face printr-o agenție imobiliară) – original; 

g) Declarație pe propria răspundere privind inexistența, sau existența unor 
contracte de locațiune (închiriere, comodat), ori a altor drepturi deținute de 
către terțe părți asupra imobilului, care pot întârzia sau pot face imposibilă 
exercitarea oricăror și tuturor prerogativelor dreptului de proprietate – 
original; 

h) Declarație pe propria răspundere prin care vânzătorul îl garantează pe 
cumpărător împotriva evicțiunii parțiale sau totale a bunului vândut. Din 
declarație va rezulta în mod explicit faptul că imobilul supus vânzării nu face 
obiectul unei succesiuni, revendicări, proceduri judiciare de orice natură sau 
a unui litigiu – original. 
Ofertantul desemnat câștigător trebuie să prezinte declarația în formă 
autentică înainte de semnarea contractului de vănzare-cumpărare; 

i) Formularul de ofertă tehnică completat. 
 

II.1.B. Pentru persoane fizice: 
a) Actul de proprietate asupra apartamentului ofertat și extras de carte funciară 

cu situația juridică actuală a imobilului  - original sau copie conform cu 
originalul. Ofertanții trebuie să aibă în vedere că autoritatea contractantă va 
solicita prezentarea extrasului de carte funciară într-o etapă ulterioară, 
având în vedere evoluția etapelor de negociere ale prezentei proceduri de 
atribuire; 

b) În cazul în care apartamentele sunt deținute în coproprietate, 
ofertantul/coproprietarul desemnat să participe la procedură, trebuie să 
prezinte o împuternicire în acest sens, de la ceilalți coproprietari – în 
original, în formă autentică sau copie conform cu originalul. În cazul 
prezentării în copie conform cu originalul al împuternicirii, acest document 
trebuie prezentat în original în formă autentică la notar, în momentul 
semnării contractului de vânzare-cumpărare; 

c) Certificatul de performanță energetică al apartamentului – copie conform cu 
originalul; 

d) Cartea de identitate a proprietarului imobilului – copie conform cu originalul; 
e) Certificat de căsătorie/divorț al proprietarilor imobilului (dacă este cazul) – 

copie conform cu originalul; 
f) Împuternicire/contract de reprezentare din partea proprietarului de drept (în 

cazul în care oferta se face printr-o agenție imobiliară) – original; 
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g) Declarație pe propria răspundere privind inexistența, sau existența unor 
contracte de locațiune (închiriere, comodat), ori a altor drepturi deținute de 
către terțe părți asupra imobilului, care pot întârzia sau pot face imposibilă 
exercitarea oricăror și tuturor prerogativelor dreptului de proprietate – 
original; 

h) Persoanele fizice trebuie să aibă cont bancar deschis la momentul încheierii 
contractului de vânzare-cumpărare; 

i) Declarație pe propria răspundere prin care vânzătorul îl garantează pe 
cumpărător împotriva evicțiunii parțiale sau totale a bunului vândut. Din 
declarație va rezulta în mod explicit faptul că imobilul supus vânzării nu face 
obiectul unei succesiuni, revendicări, proceduri judiciare de orice natură sau 
a unui litigiu – original. 
Ofertantul desemnat câștigător trebuie să prezinte declarația în formă 
autentică înainte de semnarea contractului de vănzare-cumpărare; 

j) Formularul de ofertă tehnică completat. 
 

II.2 Propunerea financiară va fi elaborată conform Formular nr. 2 – pentru 
persoane fizice și conform Formular nr. 3 – pentru persoane juridice și va 
cuprinde: 
a) Prețul în EURO (inclusiv TVA pentru persoane juridice)/metru pătrat 
suprafață utilă; 
b) Preț total apartament, în EURO (inclusiv TVA pentru persoane juridice). 

 
 

III. ELIGIBILITATE 
 

Va fi exclus din procedura pentru atribuirea contractului de achiziție orice 
ofertant care se află în una din situațiile următoare: 

a) Intră în stare de faliment ori de lichidare după începerea negocierilor; 
b) Prezintă informații false sau nu prezintă informațiile solicitate de către 

autoritatea contractantă; 
c) Prezintă un imobil grevat de sarcini și nu se poate ridica sarcina 

înainte sau cel târziu la semnarea contractului autentic de vânzare-
cumpărare, având în vedere că se achiziționează doar apartamente 
libere de sarcini în momentul încheierii contractului autentic de 
vânzare-cumpărare, dacă situația unor asemenea cazuri nu se poate 
rezolva în timp util și se amână din această cauză încheierea 
contractului de vânzare-cumpărare. 
 

IV. PRINCIPIILE CARE STAU LA BAZA ATRIBUIRII CONTRACTULUI 
 

- Libera concurență, respectiv asigurarea condițiilor pentru ca orice 
ofertant să aibă dreptul de a deveni, în condițiile legii, contractant; 

- Transparența, respectiv punerea la dispoziția tuturor celor interesați a 
informațiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea 
contractului de achiziție imobile. Comunicarea cu toți posibilii ofertanți 
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(până la data limită de depunere a ofertelor) și cu toți ofertanții (după 
data limită a depunerii ofertelor) se va face prin fax sau e-mail și prin 
publicarea pe site-ul www.sos-satelecopiilor.ro a informațiilor relevante 
pentru această procedură de achiziție; 

- Tratament egal, respectiv aplicare în mod nediscriminatoriu a criteriilor 
de selecție și a criteriilor pentru atribuirea contractului; 

- Confidențialitatea, garantarea protejării secretelor comerciale și a 
informațiilor declarate ce și confidențiale de către ofertant, precum și a 
oricăror alte informații care pot aduce atingere drepturilor acestora de a-
și proteja proprietatea intelectuală sau secretul comercial; 

- Eficiența utilizării fondurilor, respectiv folosirea sistemului concurențial și 
a criteriilor economice pentru atribuirea contractelor. 
 

V. EVITAREA SITUAȚIILOR DE CONCURENȚĂ NELOIALĂ 
 

Pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziție imobil, 
Asociația SOS Satele Copiilor România va lua toate măsurile legale necesare 
pentru a combate apariția eventualelor situații de concurență neloială sau de 
conflict de interese și orice alte fapte considerate contravenții ori infracțiuni 
potrivit legii. În măsura în care aceste situații se produc, se vor lua toate 
măsurile legale pentru contracararea lor. 
 
VI. EVALUAREA OFERTELOR. DESEMNAREA OFERTELOR 

CÂȘTIGĂTOARE 
 

VI.1 Deschiderea ofertelor 
Termenul limită de depunere a ofertelor (atât componenta tehnică, cât și cea 
financiară) este 27 Iulie 2018,ora 14.00. 
 
Autoritatea contractantă va proceda la deschiderea ofertelor tehnice și 
financiare depuse de către participanți în data de 27 Iulie 2018, ora 15.00, în 
acest sens urmând a fi întocmit un proces verbal ce va fi transmis tuturor 
ofertanților ce au depus oferte în cadrul prezentei proceduri, în cel mult 3 zile 
lucrătoare de la data întocmirii acestuia. În cazul în care devine necesară 
prelungirea termenului de depunere a ofertelor, autoritatea contractantă are 
obligația de a preciza această modificare printr-un alt anunț de participare, care 
trebuie publicat cu cel puțin 3 zile calendaristice înainte de data anunțată inițial 
pentru depunerea ofertelor.  
 
VI.2 Etapa de evaluare a ofertelor 
 
Etapa de evaluare a ofertelor, care constă în identificarea ofertelor pe baza 
propunerilor tehnice și financiare, respectiv în vizitarea imobilului de către 
reprezentanții autorității contractante, ori de către experți desemnați de către 
autoritatea contractantă și stabilirea ofertelor cu situația juridică clară, care 
îndeplinesc cerințele minime impuse prin procedura de atribuire, are ca 

http://www.sos-satelecopiilor.ro/
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finalitate etapa de negociere a prețului cu ofertanții a căror oferte îndeplinesc 
condițiile din prezenta procedură de atribuire. Încheierea negocierii se produce 
doar atunci când comisia de evaluare și negociere și ofertantul au ajuns la un 
acord asupra prețului și asupra clauzelor contractuale. 
 
Ofertele se vor evalua pe baza documentelor depuse și pe baza vizitelor pe 
teren, astfel: 

- Se vor elimina, considerând ca fiind neeligibile, ofertele pentru 
apartamentele ale căror cerințe tehnice nu corespund cu cerințele 
tehnice minime, astfel cum sunt acestea prevăzute în cadrul secțiunii I.4, 
respectiv I.5, din prezentul caiet de sarcini; 

- Se vor elimina, considerând a fi neeligibile, ofertele a căror valoare este 
mai mare decât valoarea maximă permisă în oferta financiară; 

- Se vor elimina, considerând ca fiind neeligibile, ofertele unde situația de 
fapt constatată la fața locului nu corespunde cu situația din 
documentația depusă în cadrul ofertelor. 

          După finalizarea etapei de evaluare, apartamentele considerate eligibile 
(acceptate) se vor ierarhiza în funcție de prețul pe mp și se vor stabili ofertele 
eligibile. 
Autoritatea contractantă va invita spre negociere ofertanții ale căror oferte au 
îndeplinit criteriile minime de claificare prevăzute în documentația de atribuire. 
 
VI.3 Etapa de negociere a ofertelor și desemnarea ofertelor câștigătoare 
 
În cadrul etapei de negociere, autoritatea contractantă va organiza o negociere 
cu fiecare dintre ofertanții eligibili și va întocmi un proces-verbal al negocierii în 
care se va specifica prețul final al fiecărei oferte. Se vor elimina, considerând ca 
fiind neeligibile, ofertele a căror valoare, după etapa de negociere, este mai 
mare decât valoarea maximă permisă de caietul de sarcini. 

 
Având în vedere că se achiziționează doar apartamente libere de sarcini în 
momentul încheierii contractului autentic de vânzare-cumpărare, dacă situația 
unor asemenea cazuri nu se poate rezolva în timp util și se amână din această 
cauză încheierea contractului autentic de vânzare-cumpărare, comisia poate să 
decidă excluderea ofertantului în cauză din procedură. 
 
După finalizarea etapei de negociere, autoritatea contractantă va transmite, în 
cel mult 5 zile lucrătoare, ofertanților câștigători o comunicare în scris, în care se 
va preciza faptul că oferta a fost aleasă câștigătoare și termenul în care trebuie 
să se prezinte la notar pentru semnarea contractului. 
 
Notarul care va perfecta contractul de vânzare-cumpărare va fi indicat de către 
Asociația SOS Satele Copiilor România. 
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În cazul ofertanților care au depus oferte eligibile, dar care nu au fost declarați 
câștigători, comunicarea va preciza motivul pentru care oferta depusă a fost 
delarată necâștigatoare. 
 
VII. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE IMOBIL 

 
Asociația SOS Satele Copiilor România are obligația de a încheia contractul de 
achiziție imobil, în formă autentică, cu persoana fizică sau juridică a cărei ofertă 
a fost acceptată de către comisia de evaluare și negociere și declarată 
câștigătoare, plata prețului aferent imobilului urmând a fi efectuată de către 
autoritatea contractantă în contul bancar indicat de către vânzător, deschis pe 
numele acestuia. În situația în care nici una dintre ofertele primite sau găsite nu 
indeplinește cerințele minime sau caracteristicile de natură tehnică descrise în 
documentația pentru ofertanți, sau, deși sunt îndeplinite cerințele minime, 
oferta financiară depășește pragul valoric estimat pentru contractul de achiziție 
imobil, achizitorul are dreptul să anuleze prezenta procedură de achiziție. 
 
Asociația SOS Satele Copiilor România va încheia contracte de vânzare-
cumpărare cu ofertanții ai căror oferte vor fi declarate conforme și acceptate, 
chiar dacă nu va reuși achiziționarea numărului total de apartamente menționat 
în documentația de atribuire. În situația în care nu se achiziționează toate cele 
4 (patru) apartamente în cadrul acestei proceduri, Asociația SOS Satele 
Copiilor România va realiza o nouă procedură de achiziție pentru restul de 
apartamente. 
 
Ofertanții trebuie să aibă în vedere că încheiere contractelor de vânzare-
cumpărare va fi posibilă doar după finalizarea procedurilor interne 
administrative cu privire la obținerea acordului Consiliului Director al asociației 
pentru achiziționarea apartamentelor. Asociația SOS Satele Copiilor România 
nu va încheia nici un contract de vânzare-cumpărare în lipsa îndeplinirii 
procedurilor administrative. 
 
 
 

Asociația SOS Satele Copiilor România 
 

Diana PODARU, 
DIRECTOR GENERAL 
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FORMULAR NR. 1 

 
 
Ofertantul        

(denumirea/numele) 
 
 
SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
 
 Către, 
 Asociația SOS Satele Copiilor România, 
 Cu sediul în București, Calea Floreasca nr. 165, Sector 1 
 
 
Urmare a publicării anunțului dumneavoastră în ziarul/pe site-ul..................................., 
din data de ..................... , prin care vă exprimați intenția de a achiziționa din piața 
locală bunuri imobile/apartamente cu destinația de locuințe, noi....................... 
(denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat coletul sigilat și marcat în mod 
vizibil, conținând: 

- Oferta; 
- Documentele care însoțesc oferta. 

 
Cu stimă; 
 
Ofertant, 
Semnătura autorizată și ștampilă 
 
 
Data completării 
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FORMULAR NR. 2 – persoane fizice 
 
 
CĂTRE, 
 Asociația SOS Satele Copiilor România, 
 Cu sediul în București, Calea Floreasca nr. 165, Sector 1 
 
 
Examinând procedura de atribuire, subsemnatul/subsemnata,......................................, 
domiciliat/ă în localitatea ................... , județ..................., strada..........................., 
numărul..........., bloc............, etaj........, apartament..........., cod poștal..............., 
identificat prin BI/Ci seria............, numărul......................, emis(ă) la data 
de........................., de către............................................, valabil(ă) până la data 
de...................................., cod numeric personal......................................................., 
telefon......................................., email........................................., proprietar al 
imobilului din strada.............................., numărul............, bloc............, etaj............, 
apartament.................., localitatea................., județ....................., în conformitate cu 
prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, prezint 
următoarea ofertă: 
 
OFERTĂ FINANCIARĂ 
PENTRU VÂNZAREA IMOBILULUI 
Din strada..........................................., numărul........, bloc.........., scara.........., etaj....., 
apartament.........., anul construcției.............., structura................................., alte 
caracteristici..............................................................................................................., 
termoizolație................., finisaje....................................................................................... 
 

Nr. 
crt. 

Denumire Nr. camere Suprafață 
utilă - mp 

Preț/mp Total 
valoare 
(TVA inclus) 
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Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o perioadă de 60 (șaizeci) de 
zile, respectiv până la data de .......................și ea va rămâne obligatorie pentru noi și 
poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
 
OFERTANT 
(Numele și prenumele) 
Semnătura 
 
Acest formular se completează numai de către ofertanți persoane fizice. 
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Operator de date cu caracter personal nr. 19554 

SOS Satele Copiilor România este membrã a SOS Children’s Villages International  
 

 
FORMULAR NR. 3 – persoane juridice 
 
CĂTRE, 
 Asociația SOS Satele Copiilor România, 
 Cu sediul în București, Calea Floreasca nr. 165, Sector 1 
 
 
Examinând procedura de atribuire, subsemnatul/subsemnata ......................................, 
reprezentant al ofertantului S.C. .................................................(denumirea/numele 
ofertantului), adresă sediu.............................................................................................., 
număr de înmatriculare la Oficiul Național al Registrului Comerțului .............................., 
cod fiscal........................................., cont bancar............................................................., 
deschis la ............................................................, telefon ............................................., 
email....................................., proprietar al imobilului din strada.............................., 
numărul............, bloc............, etaj............, apartament.................., 
localitatea................., județ....................., în conformitate cu prevederile și cerințele 
cuprinse în documentația mai sus menționată, prezint următoarea ofertă: 
 
OFERTĂ FINANCIARĂ 
PENTRU VÂNZAREA IMOBILULUI 
Din strada..........................................., numărul........, bloc.........., scara.........., etaj....., 
apartament.........., anul construcției.............., structura................................., alte 
caracteristici..............................................................................................................., 
termoizolație................., finisaje....................................................................................... 
 

Nr. 
crt. 

Denumire Nr. camere Suprafață 
utilă - mp 

Preț/mp Total 
valoare 
(TVA inclus) 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o perioadă de 60 (șaizeci) de 
zile, respectiv până la data de .......................și ea va rămâne obligatorie pentru noi și 
poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

 
OFERTANT 
(Numele și prenumele persoanei autorizate) 
Semnătura și ștampila 
Acest formular se completează numai de către ofertanți persoane juridice. 



                                                      

 

Asociatia SOS Satele Copiilor Romania – Calea Floreasca 165, sector 1, cod poştal 014459, Bucureşti; Cod Fiscal: 7108752 

Tel.: 021 668 00 77 - 021 668 00 90 - Fax 021 668 00 72; E-mail: sos@sos-satelecopiilor.ro  www.sos-satelecopiilor.ro  
Înfiinţatã prin sentinţa civilã nr. 2261/26.11.1990 a Judecãtoriei Sector 1 Bucureşti; Acreditatã prima oara  prin Decizia nr. 5 / 25.10.2005 ca furnizor de servicii sociale  

Cont donaţii: IBAN RO84BACX0000001080003013 deschis la Unicredit Bank, Sucursala Panduri 
Operator de date cu caracter personal nr. 19554 

SOS Satele Copiilor România este membrã a SOS Children’s Villages International  
 

FORMULAR NR. 4 – persoane fizice 
 
 
CĂTRE, 
 Asociația SOS Satele Copiilor România, 
 Cu sediul în București, Calea Floreasca nr. 165, Sector 1 
 
 
Examinând procedura de atribuire, subsemnatul/subsemnata,......................................, 
domiciliat/ă în localitatea ................... , județ..................., strada..........................., 
numărul..........., bloc............, etaj........, apartament..........., cod poștal..............., 
identificat prin BI/Ci seria............, numărul......................, emis(ă) la data 
de........................., de către............................................, valabil(ă) până la data 
de...................................., cod numeric personal......................................................., 
telefon......................................., email........................................., proprietar al 
imobilului din strada.............................., numărul............, bloc............, etaj............, 
apartament.................., localitatea................., județ....................., în conformitate cu 
prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, prezint 
următoarea ofertă: 
 
OFERTĂ TEHNICĂ 
PENTRU VÂNZAREA IMOBILULUI 
Din strada..........................................., numărul........, bloc.........., scara.........., etaj....., 
apartament.........., anul construcției.............., structura................................., alte 
caracteristici..............................................................................................................., 
termoizolație................., finisaje......................................................................................, 
centrală termică............, număr balcoane.............., boxă depozitare..........., (descrieți 
îndeplinirea cerințelor minimale exprimate la punctele I.4 și I.5) 
 

Nr. 
crt. 

Denumire Nr. camere Suprafață 
utilă - mp 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

OFERTANT 
(Numele și prenumele) 
Semnătura 
 
Acest formular se completează numai de către ofertanți persoane fizice. 
 



                                                      

 

Asociatia SOS Satele Copiilor Romania – Calea Floreasca 165, sector 1, cod poştal 014459, Bucureşti; Cod Fiscal: 7108752 

Tel.: 021 668 00 77 - 021 668 00 90 - Fax 021 668 00 72; E-mail: sos@sos-satelecopiilor.ro  www.sos-satelecopiilor.ro  
Înfiinţatã prin sentinţa civilã nr. 2261/26.11.1990 a Judecãtoriei Sector 1 Bucureşti; Acreditatã prima oara  prin Decizia nr. 5 / 25.10.2005 ca furnizor de servicii sociale  

Cont donaţii: IBAN RO84BACX0000001080003013 deschis la Unicredit Bank, Sucursala Panduri 
Operator de date cu caracter personal nr. 19554 

SOS Satele Copiilor România este membrã a SOS Children’s Villages International  
 

FORMULAR NR. 5 – persoane juridice 
 
CĂTRE, 
 Asociația SOS Satele Copiilor România, 
 Cu sediul în București, Calea Floreasca nr. 165, Sector 1 
 
 
Examinând procedura de atribuire, subsemnatul/subsemnata ......................................, 
reprezentant al ofertantului S.C. .................................................(denumirea/numele 
ofertantului), adresă sediu.............................................................................................., 
număr de înmatriculare la Oficiul Național al Registrului Comerțului .............................., 
cod fiscal........................................., cont bancar............................................................., 
deschis la ............................................................, telefon ............................................., 
email....................................., proprietar al imobilului din strada.............................., 
numărul............, bloc............, etaj............, apartament.................., 
localitatea................., județ....................., în conformitate cu prevederile și cerințele 
cuprinse în documentația mai sus menționată, prezint următoarea ofertă: 
 
OFERTĂ TEHNICĂ 
PENTRU VÂNZAREA IMOBILULUI 
Din strada..........................................., numărul........, bloc.........., scara.........., etaj....., 
apartament.........., anul construcției.............., structura................................., alte 
caracteristici..............................................................................................................., 
termoizolație................., finisaje....................................................................................., 
centrală termică............, număr balcoane.............., boxă depozitare..........., (descrieți 
îndeplinirea cerințelor minimale exprimate la punctele I.4 și I.5) 
 
 

Nr. 
crt. 

Denumire Nr. camere Suprafață 
utilă - mp 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
OFERTANT 
(Numele și prenumele persoanei autorizate) 
Semnătura și ștampila 
 
Acest formular se completează numai de către ofertanți persoane juridice. 
 


