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A.4. Obiectul contractului de închiriere: 
a) Natura reperelor ce urmează să fie închiriate: conform tabelului următor: 

Nr 
crt. 

Locaţia/ 

amplasarea 

Suprafaţa 
închiriată 

(mp) 

Numar 
aparate 
instalate 

Perioada de  
închiriere 

Scopul închirierii 

Tarif  

(lei / mp / 
lună) 

Total 

(lei/lună) 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Parter, 
Avangarden 4 

 

2 1 12 luni 

Instalare şi funcţionare 
automate pentru 

vânzarea de băuturi 
reci, sandvich-uri, 

snacks-uri; 

90,00 180,00 

2. 
Parter, 
Avangarden 4 

2 1 12 luni 

Instalare şi funcţionare 
automate pentru 

vânzarea de băuturi 
reci, sandvich-uri, 

snacks-uri; 

90,00 180,00 

3. 
Parter, 
Avangarden 4 2 1 12 luni 

Instalare şi funcţionare 
automate pentru 

vânzarea de băuturi 
reci, sandvich-uri, 

snacks-uri; 

90,00 180,00 

4. 
Parter, Spaţiul 
D-P-29 (lângă 
lift panoramic) 

2 1 12 luni 

Instalare şi funcţionare 
automate pentru 

vânzarea de băuturi 
reci, sandvich-uri, 

snacks-uri; 

90,00 180,00 

 TOTAL : 8 4 12 luni   720,00 

 
* Notă : Biblioteca Naţională a României NU este plătitor TVA. 
 
b) Perioada / durata de închiriere: conform coloana 4; 
c) Utilităţile de care dispun spaţiile: 

- energie electrică; 
- iluminat; 
- climatizare; 
- facilităţi de acces pentru cărucioare de aprovizionare; 
- posturi de pază la intrările în clădire . 
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 d) Specificații tehnice ale utilităților puse la dispoziție: 

- Sursa de alimentare electrică  220 V, în apropierea punctului de amplasare a fiecărui 
aparat : 16 A; locatorul este răspunzător pentru realizarea distribuţiei electrice la fiecare 
aparat, cu respectarea prevederilor normelor în vigoare;  
- Grupuri sanitare: DA; 
- Iluminat: DA , conform schemei de iluminat general al clădirii Bibliotecii Naţionale a 
României. 
- Climatizare: DA, conform standardului de climatizare al cladirii Bibliotecii Naţionale a 
României ; 
- Instalaţie de detecţie incendiu: DA; 
- Intrările clădirii asigurate cu pază proprie. 
 

e) Calculul costului utilităţilor: alcătuit din citirile lunare ale contoarelor de energie electrică și 
apă caldă/rece. Aceste costuri vor fi reflectate într-un deviz întocmit lunar, în perioada 1-5 a lunii 
următoare. 
 

A.5. Modul în care se va finaliza procedura 
Finalizarea procedurii se va efectua prin atribuirea contractului de închiriere în condițiile stipulate în 
caietul de sarcini prin aplicarea procedurii de licitație publică cu strigare. 
 

A.6. Repere disponibile 

Ofertanții vor depune ofertă pentru întregul spaţiu stipulat în Caietul de sarcini. 
 

A.7. Procedura aplicată: licitaţie publică cu strigare. 
 

A.8. Atribuirea contractului de închiriere se realizează în conformitate cu prevederile următoarelor acte 
normative: 
- Legea nr. 213 din 17.11.1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, publicată în 
Monitorul Oficial al României partea I nr. 448 din 24.11.1998; 

- H.G. nr. 227/ 2000 pentru aprobarea închirierii bunurilor imobile, proprietate publică a statului, aflate 
în administrarea unor instituţii publice de cultură. 
 

B. Cerinţe de calificare 
B.1.Cerinţele minime de calificare 

Biblioteca are dreptul de a exclude din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de închiriere 
orice ofertant care: 
a) în ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru 
participare la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, pentru fraudă şi/sau pentru 
spălare de bani; 

b) este în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt conduse de un administrator judiciar sau 
activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o 
situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege; 

c) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situaţiile prevăzute la lit. b); 
d) nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către 
bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare 
în România sau în ţara în care este stabilit; 



4 din 8 
 
 

e) a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o 
faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională; 
f) este sau a fost în litigiu de orice natură cu Biblioteca Națională a României; 

g) prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de autoritatea contractantă, în 
legătură cu situaţia proprie aferentă cazurilor prevăzute la lit. a) - f). 

B.2. Documentele care atestă/dovedesc îndeplinirea cerințelor minime de calificare: 
Ofertanţii au obligaţia de a constitui garanţia de participare în valoare de 172,80 lei  reprezentând 2% 
din valoarea estimata a chiriei. Pentru echivalenţa leu/alta valuta se va tine cont de cursul de schimb 
comunicat de BNR la data publicării anunţului de închiriere. Perioada de valabilitate a garanţiei de 
participare trebuie să fie cel puţin egala cu perioada de valabilitate a ofertei (90 de zile). Garanţia se 
constituie prin virament bancar cu ordin de plată în contul autorităţii contractante 
RO70TREZ7035005XXX000076, deschis la Trezoreria sector 3, sau printr-un instrument de garantare 
emis în condiţiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări, care se va prezenta în 
original, în cuantumul şi pentru perioada prevăzută în documentaţia de atribuire. 
Dovada garanţiei de participare se va depune la sediul Bibliotecii Naţionale a României în original - 
până la data limita de depunere a ofertelor. 
Neconstituirea garanţiei de participare atrage răspunderea ofertantului/ofertanţilor referitor la 
eliminarea de la procedură prin respingerea ofertei. 
 

B.2.1. Documente care dovedesc situaţia personală a ofertantului: 
1. Declaraţie de eligibilitate pe propria răspundere completată; 

 solicitat  nesolicitat 
2. Certificat constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu cel mult 3 luni de zile 
faţă de data de 28.06.2019, din care să reiasă că ofertantul are ca obiect de activitate, activităţi de 
natura celor stipulate în caietul de sarcini. 
 solicitat  nesolicitat 

3. Certificat de atestare fiscală emis de Direcţia Generală a Finanţelor Publice, valabil în ziua depunerii 
documentaţiei; 

4. Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozitele şi taxele locale în cazul 
persoanelor juridice, valabil în ziua depunerii documentaţiei. 
 

Pentru demonstrarea îndeplinirii obligaţiilor cu privire la plata impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de 
asigurări sociale către bugetul general consolidat, ofertantul are dreptul de a prezenta iniţial o 
declaraţie semnată de reprezentantul său legal, prin care să confirme că şi-a îndeplinit obligaţiile de 
plată. 
Până la data adoptării deciziei de atribuire, ofertantul are obligaţia de a prezenta certificatele 
constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de 
asigurări sociale, în măsura în care astfel de documente sunt emise în ţara de origine sau în ţara în care 
este stabilit, atunci când primeşte din partea autorităţii contractante o solicitare în acest sens. 
 

Observaţie: 

 solicitat  nesolicitat 
 

B.2.2. Documente care dovedesc capacitatea de exercitare a activităţii profesionale: 

Pentru persoane juridice române: 
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Certificat de înregistrare fiscală, emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, care conţine 
codul unic de înregistrare. 
B.2.3. Documente care dovedesc situaţia economică şi financiară: 

1. Informaţii generale; 
 solicitat  nesolicitat 

Informaţii generale cu cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani, susţinută de bilanţuri contabile anuale 
din ultimii 3 ani (3 documente) sau alte documente echivalente conform precizărilor de mai sus vizate 
şi înregistrate de organele competente. 

 solicitat  nesolicitat 
 

C. Oferta, criterii de calificare, criterii de atribuire 

C.1. Precizări privind depunerea ofertei şi alte formalităţi ce trebuie îndeplinite în legătură cu 
participarea la licitaţie. 

a) Conținutul ofertei. 
Oferta va cuprinde în mod obligatoriu Scrisoarea de înaintare însoţită de Documentele de calificare; 
Scrisoarea de înaintare; 

 solicitat  nesolicitat 
b) Adresa de depunere a ofertei 

Oferta poate fi depusă direct la sediul Bibliotecii Naționale a României, din B-dul Unirii Nr. 22, Sector 
3 București (la Secretariat - Mezanin cam H-M-11) sau poate fi transmisă prin poştă la aceeași adresă. 
Indiferent de modalitatea de depunere/transmitere, ofertantul îşi asumă riscurile transmiterii, inclusiv 
forţa majoră. 
Ofertantul va suporta toate costurile asociate prezentării scrisorii de înaintare şi documentelor de 
calificare, autoritatea contractantă nefiind răspunzătoare pentru costurile respective. 
c) Data limită până la care se primeşte oferta: 28.06.2019 ora 09:00. 
Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât scrisoarea de înaintare, însoţită de documentele de 
calificare, să fie primită şi înregistrată de autoritatea contractantă la adresa menţionată, până la data 
limită stabilită în anunţul de participare. 
 

C.2. Informaţii privind modul de elaborare şi de prezentare a ofertei 
Scrisoarea de înaintare şi documentele anexate la aceasta trebuie să fie redactate în limba română. 

Documentele emise de instituţii/organisme oficiale din ţara în care candidaţii străini sunt rezidenţi vor 
fi prezentate în limba în care acestea au fost emise, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de o traducere 
autorizată în limba română. 

Ofertantul va depune oferta în două exemplare, în plicuri separate. 
Documentele vor fi în original cu exceptia certificatului de inregistrare fiscală, certificatului 
constatator şi bilanţurilor contabile care vor fi în copii certificate ,,conform cu originalul”. În 
eventualitatea unei discrepanţe între exemplarul ,,original” şi exemplarul ,,copie” va prevala 
exemplarul ,,original”. 

În scrisoarea de înaintare ofertantul este obligat să declare şi să precizeze reperul din caietul de 
sarcini pentru care depune oferta și licitează. Orice omisiune în acest sens va fi sancţionată cu 
respingerea. 
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Originalul şi copia trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală neradiabilă şi semnate pe fiecare pagină 
de reprezentantul/reprezentanţii autorizat/autorizaţi să angajeze ofertantul în procedura de atribuire a 
contractului de închiriere. În cazul documentelor emise de instituţii/organisme oficiale abilitate în acest 
sens, documentele trebuie semnate şi parafate conform prevederilor legale. 
De asemenea, se va anexa un opis al documentelor prezentate. 

Orice ştersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dacă sunt vizate de 
persoana/persoanele autorizată/autorizate să semneze documentele. 
Autorizarea reprezentantului/reprezentanţilor trebuie să fie confirmată printr-o împuternicire scrisă 
care va însoţi scrisoarea de înaintare. În cazul în care, din motive obiective, ofertantul nu are 
posibilitatea de a prezenta în original anumite documente emise de instituţii/organisme oficiale, 
Comisia de închiriere /evaluare are obligaţia de a stabili o data limită până la care ofertantul va 
demonstra conformitatea copiei cu originalul. 
Ofertantul trebuie să sigileze originalul şi copia în plicuri separate, marcând corespunzator plicurile cu 
„ORIGINAL” şi, respectiv „COPIE”. Plicurile vor fi introduse într-un plic exterior netransparent şi 
închis corespunzător. 

Plicurile interioare „ORIGINAL” şi „COPIE” trebuie să fie marcate cu denumirea (numele) şi adresa 
ofertantului, pentru a permite returnarea documentelor de calificare, fără a fi deschise în cazul în care 
scrisoarea de înaintare este declarată întârziată. 

Plicul exterior trebuie să fie marcat cu adresa autorităţii contractante şi cu inscripţia „A NU SE 
DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA: 28.06.2019 ORA:10:30.”. Dacă plicul exterior nu este marcat 
conform prevederilor de mai sus, autoritatea contractantă nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru 
rătăcirea ofertei. 

 

Ora, data şi locul de deschidere a pachetelor care conţin ofertele: 
Ora 10:30, data 28.06.2019, la Biblioteca Națională a României cu sediul în B-dul. Unirii Nr. 

22, Sector 3, București. 

Oferta depusă/transmisă la o altă adresă a autoritaţii contactante decât cea stabilită în anunţul de 
participare sau care este primită de autoritatea contractantă după expirarea datei limită de depunere a 
ofertei primire a candidaturii se returnează nedeschisă. 
 

C.3. Informaţii detaliate şi complete privind criteriul de calificare 

Documentele de calificare vor fi examinate de Comisia de închiriere a spațiilor, constituită de 
autoritatea contractantă. 
Orice ofertant care îndeplineşte în totalitate cerinţele minime corespunzătoare criteriilor de calificare 
este considerat ofertant calificat. 
Selectarea ofertanţilor calificaţi se realizează pentru fiecare reper în parte stipulat în caietul de sarcini. 

În cazul în care Comisia de închiriere a spațiilor constată că unul sau mai mulţi ofertanţi a/au omis să 
prezinte anumite documente prin care se confirmă îndeplinirea cerinţelor privind situaţia personală, 
capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, situaţia economică şi financiară, aceasta va solicita 
ofertanţilor respectivi completarea documentelor care lipsesc, într-un interval de timp ce nu va depăși 
72 de ore de la momentul solicitării. 

Comisia de închiriere a spațiilor nu are dreptul de a permite şi de a solicita completarea unui document 
care lipseşte dacă: 
● în documentaţia de atribuire a fost menţionat expres faptul că în caz de neprezentare a respectivului 
document, nu este permisă completarea ulterioară, neprezentarea având ca efect descalificarea 
ofertantului (lipsa dovezii de constituire a garanției de participare atrage respingerea ofertantului); 
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● ofertantul respectiv, deşi cunoştea cerinţele, a omis să prezinte mai mult de 3 (trei) dintre 
documentele solicitate în cadrul documentaţiei de atribuire; 
Ofertanţii sunt rugaţi să depună o scrisoare de înaintare cu actele/documentele solicitate în ordinea în 
care acestea sunt enumerate (menţionate) în Anunțul de închiriere, pentru a uşura procedura, conform 
tabelului recapitulativ care urmează: 
 

Scrisoarea de înaintare Scrisoarea de înaintare  

Împuterniciri 

Împuternicire pentru semnatarul documentelor, dacă este cazul 

Împuternicire pentru reprezentantul participant la deschiderea plicurilor 
cu documentelor de calificare, dacă este cazul 

Împuternicire pentru reprezentantul participant la Licitaţie cu strigare 
(obligatoriu) 

Opisul documentelor Se va acorda atenţie la numerotarea, semnarea şi ştampilarea tuturor 
documentelor! 

Garanţia pentru 
participare la licitaţie Ordin de plată sau instrument de garantare 

Situaţia personală a 
ofertantului 

(eligibilitate) 

Declaraţie de eligibilitate pe proprie răspundere  

Certificat constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului 

Certificat de atestare fiscală D.G.F.P. 

Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozitele 
şi taxele locale 

Capacitatea de 
exercitare a activităţii 

profesionale 
(înregistrare) 

Certificat de înregistrare fiscală emis de Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală 

Situaţia economică şi 
financiară 

Informaţii generale  

Bilanţ contabil anual pe ultimii 3 ani consecutivi 
 

C.4. Informaţii privind criteriul de atribuire 

Criteriul pe baza căruia se atribuie contractul de închiriere este „preţul cel mai mare oferit”; se va 
realiza prin licitaţie publică cu strigare. 
Preţul de pornire al chiriei prin licitație este de 720,00 lei lunar. Sub acest nivel nicio ofertă nu 
va putea fi acceptată. Pasul de strigare iniţial este de 5% din preţul de pornire cumulat cu 
valoarea acestuia. Următorii paşi se vor calcula adăugând 5% la valoarea strigată anterior. La 
prețul final al chiriei stabilite prin licitație se va adăuga costul utilităților menționate în caietul 
de sarcini. 
 

 

D. Comunicarea rezultatelor 
Biblioteca Naţională a României va comunica tuturor ofertanţilor rezultatul aplicării procedurii în cel 
mult 3 (trei) zile lucrătoare de la data la care Comisia de închiriere a spațiilor a stabilit oferta 
câștigătoare. 
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Biblioteca Naţională a României are obligaţia de a informa ofertantul câştigător cu privire la 
acceptarea ofertei prezentate. 
Biblioteca Naţională a României are obligaţia de a informa ofertanţii care au fost respinşi sau a căror 
ofertă a fost nu a fost câștigătoare asupra motivelor care au stat la baza deciziei respective, după cum 
urmează: 

a) fiecărui candidat respins - motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere a 
candidaturii sale; 

b) pentru fiecare ofertă respinsă - motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere, 
detaliindu-se argumentele în temeiul cărora oferta a fost considerată inacceptabilă, neconformă sau 
necorespunzătoare; 

c) fiecărui ofertant care a prezentat o ofertă acceptabilă, conformă şi corespunzătoare, dar care nu a fost 
declarată câştigătoare - caracteristicile şi avantajele relative ale ofertei/ofertelor câştigătoare în raport 
cu oferta sa, numele ofertantului căruia urmează să i se atribuie contractul de închiriere publică. 

Rezultatul aplicării procedurii se va publica şi pe pagina web a instituției (www.bibnat.ro). 
Biblioteca Naţională a României are obligaţia de a încheia contractul de închiriere cu ofertantul a cărui 
ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare de către Comisia de închiriere a spațiilor. 
 

E. Contestații 

Ofertanții pot depune contestaţie împotriva actelor și deciziilor nelegale. Comisia de soluţionare a 
contestaţiilor va comunica rezultatul contestaţiei, în termen de 5 zile de la data înregistrării acesteia la 
sediul Bibliotecii Naționale a României. 

http://www.bibnat.ro/
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