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ANUNŢ DE PUBLICITATE PRIVIND ACHIZIŢIA UNUI TEREN NECESAR PENTRU
DESCHIDEREA UNUI NOU PUNCT DE LUCRU AL COMPANIEI DE APĂ SOMEȘ S.A.
INFORMAȚII GENERALE
Entitate contractantă: COMPANIA DE APĂ SOMEȘ S.A., Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie
1989 nr. 79, 400604, jud. Cluj, email: cassa@casomes.ro, web: www.casomes.ro
Obiectul contractului: Achiziționarea unui teren necesar pentru deschiderea unui nou punct
de lucru al Companiei de Apă Someș S.A.
Cod CPV: 70121200-7 Servicii de achiziţionare de imobile
Sursa de finanțare: surse proprii
Baza legală: Hotărârea Consiliului de Administrație nr.138/09.08.2016.
Achiziția se finalizează prin: Contract de vânzare-cumpărare teren
Cerințe, cerințe de calificare, criteriul de atribuire, etc: conform caiet de sarcini
Publicitate achiziție: site-ul www.casomes.ro - secțiunea Informații curente/Noutati, presa
locală scrisă Făclia, Ziua de Cluj, Monitorul de Cluj.
Costul privind obținerea documentației de atribuire: GRATUIT de pe site-ul
www.casomes.ro - secțiunea Informații curente/Noutati
Garanția de participare: nu se solicită
Locul de transmitere a ofertelor: la adresa de email cassa@casomes.ro
Termenul limită de transmitere a ofertelor: 22.06.2020, ora 12.00.
Limba în care se redactează oferta: limba română
Perioada de valabilitate a ofertei: min. 90 zile
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CAIET DE SARCINI
ACHIZIŢIA UNUI TEREN NECESAR PENTRU DESCHIDEREA UNUI NOU PUNCT DE
LUCRU AL COMPANIEI DE APĂ SOMEȘ S.A.
1. Scopul achiziției:
În strategia de dezvoltare a Companiei de Apă Someș S.A. a fost identificată necesitatea
achiziționării unui teren necesar deschiderii unui nou punct de lucru. Achiziția a fost aprobată
prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 138/09.08.2016.
Prin acest nou punct de lucru se urmărește unirea/comasarea mai multor entități funcționale
ale Companiei, entități care în acest moment sunt dispersate/își desfășoară activitatea în mai
multe puncte de lucru din Cluj-Napoca, în spații închiriate de la terțe persoane fizice/juridice
sau pe un teren concesionat de către Primăria Cluj-Napoca către Companie.
Datorită incertitudinii privind viitorul acestor locații în ceea ce privește închirierea/concesiunea,
precum și a cheltuielilor lunare cu trend ascendent privind aceste chirii, Compania a decis că
este oportună achiziționarea unui teren în care să unifice aceste puncte de lucru, într-o locație
proprie, care pe termen mediu să amortizeze cheltuielile privind achiziția acestui imobil, prin
eliminarea chiriilor plătite în prezent, precum și creșterea patrimoniului Companiei.
Pe terenul achiziționat se urmărește construirea unor cladiri cu destinația birouri, magazii, hale,
spații depozitare, parcări, în vederea desfășurării activității entităților funcționale ale
Companiei, beneficiare ale acestui imobil.
2. Cerințe minime de calificare
Pentru ca oferta să fie supusă evaluării de către membrii comisiei de evaluare, aceasta trebuie
să îndeplinească cerințele minimale, atât în ce privește situația juridică a imobilului (terenului)
și îndeplinirea condițiilor pentru ca acesta să poată fi vândut de îndată ce un anumit ofertant
ar fi declarant câștigător, cât și din perspectiva caracteristicilor tehnico-funcționale ale
imobilului care îl fac eligibil pentru necesitatea achizitorului.
În vederea calificării, ofertanții trebuie să depună următoarele documente:
a) Pentru persoanele juridice:
- Actul de proprietate asupra imobilului ofertat şi dovada că acesta este/nu este grevat de
ipotecă sau purtător de alte obligaţii - copie conform cu originalul. În cazul în care, imobilul
corespunzător ofertei declarate câştigătoare, este grevat de ipotecă sau purtător de alte
obligaţii, cu acordul entității contractante, ofertantul, pe baza unei declaraţii pe proprie
răspundere va garanta că, în perioada de la data primirii comunicării de ofertă câştigătoare şi
până la data stabilită pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare a imobilului, va
degreva ipoteca sau va lichida toate obligaţiile sub incidenţa cărora se află imobilul la data
ofertării, în caz contrar contractul nu se va încheia si se vor relua discuţiile cu ofertantul
următorului loc din clasamentul stabilit.
- Extrasul de Carte Funciara (valabil la data depunerii);
- Aprobarea de înstrăinare a imobilului, dată de organele abilitate, după caz, Adunarea
Generala a Acţionarilor/ Asociaţilor, Consiliul de Administraţie;
- Certificat de inregistrare la Registrul Comerţului - copie conform cu originalul;
- Certificat eliberat de către organele abilitate care să ateste plata obligaţiilor către bugetul
general consolidat, valabil la data depunerii ofertei;
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- Dovada privind plata taxelor şi impozitelor la data întocmirii ofertei pentru imobilul ofertat şi
dovada înregistrării lui în evidenţa organului fiscal teritorial;
- Declaraţie pe propria răspundere că terenul nu este ocupat de alte persoane, firme sau
materiale şi poate fi ocupat imediat după semnarea contractului şi achitarea preţului;
- Declaraţie pe propria răspundere că terenul nu a făcut obiectul unor finanţări din fonduri
europene sau publice in ultimii 10 ani;
- Planuri cadastrale (daca terenul este cadastrat);
- Împuternicire/contract de reprezentare din partea proprietarului (în cazul în care oferta se va
face printr-o agenție imobiliară);
- Alte documente relevante.
b) Pentru persoanele fizice:
- Actul de proprietate asupra imobilului ofertat şi dovada că acesta este/nu este grevat de
ipotecă sau purtător de alte obligaţii - copie conform cu originalul.
În cazul în care, imobilul corespunzător ofertei declarate câştigătoare, este grevat de ipotecă
sau purtător de alte obligaţii, cu acordul entității contractante, ofertantul, pe baza unei declaraţii
pe proprie răspundere va garanta că, în perioada de la data primirii comunicării de ofertă
câştigătoare şi până la data stabilită pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare a
imobilului, va degreva ipoteca sau va lichida toate obligaţiile sub incidenţa cărora se află
imobilul la data ofertării, în caz contrar contractul nu se va încheia si se vor relua discuţiile cu
ofertantul următorului loc din clasamentul stabilit.
- Extrasul de Carte Funciara (valabil la data depunerii);
- Dovada privind plata taxelor şi impozitelor la data întocmirii ofertei pentru imobilul ofertat şi
dovada înregistrării lui în evidenţa organului fiscal teritorial;
- Declaraţie pe propria răspundere că terenul nu este ocupat de alte persoane, firme sau
materiale şi poate fi ocupat imediat după semnarea contractului şi achitarea preţului;
- Declaraţie pe propria răspundere că terenul nu a făcut obiectul unor finanţări din fonduri
europene sau publice in ultimii 10 ani;
- Planuri cadastrale (daca terenul este cadastrat);
- Împuternicire/contract de reprezentare din partea proprietarului (în cazul în care oferta se va
face printr-o agenție imobiliară);
- Alte documente relevante.
3. Cerințe minime privind situația juridică a imobilului
Terenul ofertat va trebui să respecte următoarele cerințe:
- să se afle în proprietatea ofertantului sau ofertantul să fie mandatat de proprietar în vederea
ofertării;
- să nu existe litigii cu privire la imobil.
4. Cerințe minime tehnico-funcționale ale imobilului ce se dorește a fi achiziționat
Terenul ofertat trebuie:
- să fie situat în județul Cluj, într-o zonă industrială a Municipiului Cluj-Napoca sau la o distanță
maximă de 20 km de centrul Municipiului Cluj-Napoca;
- să fie intravilan, pe o suprafață relativ plană, formă pătrată/dreptunghiulară/trapezoidală;
- cel puțin una din laturile terenului trebuie să aibă acces la un drum național sau județean
amenajat ( asfaltat/betonat/balastat ) cu o deschidere de min. 30 metri;
- să aibă o suprafață cuprinsă între 15.000 – 20.000 mp,
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- să aibă toate utilitățile (curent, apă, canal, gaz) în zonă (se accepta o distanță maximă față
de rețelele de utilități de 100 m);
Pentru terenul ofertat trebuie să existe și să se prezinte, un Plan de Urbanism Zonal din care
să rezulte faptul că sunt admise construcții civile și industriale.
Ofertantul trebuie să prezinte un Certificat de urbanism de informare cu privire la restricțiile
zonei în care se află terenul ofertat.
Pentru terenul ofertat nu trebuie să existe restricții privind construirea de clădiri cu destinația
birouri, magazii, hale, spații depozitare, parcări.
5. Prezentarea ofertei
În vederea evaluării, ofertele prezentate vor conține obligatoriu toate documentele solicitate
prin Caietul de sarcini.
Ofertele vor respecta în integralitate cerințele din Caietul de sarcini, în caz contrar vor fi
respinse.
5.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice:
Propunerea tehnică va fi elaborată astfel încât să demonstreze că corespunde cerințelor din
Caietul de sarcini. Astfel vor fi prezentate documentele din care să reiasă îndeplinirea tuturor
cerințelor de la pct. 4 din Caietul de sarcini.
5.2. Modul de prezentare a propunerii financiare:
Propunerea financiară va cuprinde un formular de ofertă în care se va menționa prețul total al
ofertei (euro, fără TVA) și o anexă la acest formular, din care să rezulte modul de formare al
prețului total ofertat. În acest sens, anexa va cuprinde suprafața terenului, prețul unitar ofertat
(euro/mp, fără TVA) și prețul total al ofertei (euro, fără TVA).
În cazul în care oferta este depusă de către o agenție imobiliară, entitatea contractantă nu se
obligă să achite vreun comision acesteia.
5.3. Modul de prezentare a ofertei:
Orice persoană fizică sau juridică are dreptul de a transmite ofertă.
Oferta va fi transmisă conform cerințelor din Anunțul de publicitate și numai până la data și ora
limită de depunere a ofertelor prevazute în Anunț. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța
majoră sau cazul fortuit, cad în sarcina ofertantului.
Oferta are caracter ferm și obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului pe toată perioada
de valabilitate stabilită de entitatea contractantă (minim 90 zile) și asumată de ofertant.
Documentele trebuie să fie numerotate crescător de la prima până la ultima pagină, pe aceasta
din urmă fiind trecută mențiunea „ULTIMA PAGINĂ”.
În cadrul fiecarei componente a ofertei (documente de calificare și situația juridică a imobilului,
propunerea tehnică, propunerea financiară, etc) se va prezenta un cuprins al documentelor
prezentate, cu precizarea numărului paginii unde se regăsește fiecare document.
Oferta și toate documentele acesteia vor fi prezentate în limba română sau însoțite de
traducerea autorizată în limba română.
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6. Etapele achiziției
6.1. Etapa de informare/publicitate și depunere a ofertelor
Entitatea contractantă inițiază achiziția unui teren necesar pentru deschiderea unui nou
punct de lucru al Companiei de Apă Someș S.A., prin publicarea unui Anunț de publicitate
pe site-ul www.casomes.ro - secțiunea Informații curente/Noutati, precum și în presa locală
scrisă Făclia, Ziua de Cluj, Monitorul de Cluj.
Anunțul de publicitate și Caietul de sarcini se poate descărca GRATUIT de pe site-ul
www.casomes.ro - secțiunea Informații curente/Noutati.
Ofertanții transmit ofertele în format electronic, numai la adresa de email
cassa@casomes.ro și numai până la data și ora limită de depunere a ofertelor prevazute
în Anunțul de publicitate, în caz contrar vor fi respinse.
6.2. Etapa de evaluare a ofertelor
Comisia de evaluare a ofertelor, numită prin Decizia directorului general a Companiei de
Apă Someș S.A., va trece la analizarea și evaluarea ofertelor primite, în conformitate cu
cerințele din Anunțul de publicitate și Caietul de sarcini.
Pe parcursul desfășurării procesului de evaluare, membrii comisiei (inclusiv experții
cooptați, dacă va fi cazul) au obligația de a păstra confidențialitatea asupra conținutului
ofertelor primite, precum și asupra oricăror altor informații prezentate de către ofertanți.
De asemenea membrii comisiei (inclusiv experții cooptați, dacă va fi cazul) au obligația de
a respecta regulile de evitare a conflictului de interese.
Comisia de evaluare are obligația de a analiza și de a verifica fiecare ofertă atât din punctul
de vedere a cerințelor de calificare, cât și din punctul de vedere al propunerii tehnice și ale
celei financiare.
Ofertele trebuie să corespundă cerințelor minime prevăzute în Caietul de sarcini.
În cazul în care informațiile sau documentele prezentate de către ofertanți sunt incomplete
sau eronate, ori în cazul în care lipsesc anumite documente, entitatea contractantă are
dreptul de a solicita într-un anumit termen ofertanților, clarificări și, după caz, completări ale
documentelor prezentate cu respectarea principiului tratamentului egal. În cazul în care
ofertantul nu răspunde solicitărilor de clarificări în termenul impus, sau răspunsul transmis
nu este complet sau neconcludent, oferta va fi respinsă.
Orice comunicare/solicitare/răspuns se va face numai mijloace electronice, respectiv prin
email, pentru respectarea principiului transparenței.
După evaluarea ofertelor și stabilirea ofertelor admisibile, comisia de evaluare va viziona
terenurile ofertelor admisibile.
Ofertele admisibile, sunt ofertele care îndeplinesc în totalitate cerințele din Anunțul de
publicitate și Caietul de sarcini.
Pentru terenurile ofertelor admisibile, entitatea contractantă va solicita unui expert evaluator
independent, un Raport de evaluare privind valoarea de piață a respectivelor terenuri.
Valoarea stabilită de evaluator va fi avută în vedere de către entitatea contractantă prin
comisia de evaluare, la momentul negocierii ofertelor.
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6.3. Etapa de negociere a ofertelor
Vor fi supuse acestei etape, doar ofertele admisibile, care îndeplinesc în totalitate cerințele
din Anunțul de publicitate și Caietul de sarcini.
Negocierea ofertelor se va face într-o singură rundă, cu fiecare ofertant în parte, a cărui
ofertă a fost declarată admisibilă, și numai după vizionarea terenului și primirea Raportului
de evaluare de la evaluator independent contractat de Compania de Apă Someș S.A.
În cadrul negocierii, se poate doar îmbunătății pretul unitar (euro/mp fără TVA) al terenului
ofertat, iar oferta finală/negociată va fi transmisă entității contractante în termen de maxim
2 zile lucrătoare de la data negocierii ofertei inițiale.
Prețul convenit în urma negocierii, nu se poate modifica ulterior.
Reprezentantii ofertanților la negocieri vor prezenta o împuternicire din partea
reprezentantului legal al terenului ofertat, însoțită de o copie a actului de identitate.
7. Criteriul de atribuire
Criteriul de atribuire se aplică doar ofertelor admisibile.
Entitatea contractantă va utiliza criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut, pe mp (euro
fără TVA), stabilit în urma etapei de negociere a ofertelor și primirea ofertei finale/negociate.
Prețul total al ofertei fără TVA, se va obține prin înmulțirea suprafeței terenului (mp) cu
prețul unitar/mp (euro fără TVA).
8. Alte informații
Orice posibil ofertant poate solicita clarificări sau informații suplimentare la Caietul de
sarcini.
Solicitările de clarificări se adresează exclusiv la adresa de email cassa@casomes.ro, cu
cel puțin 10 zile înainte de data limită de transmitere a ofertelor.
Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de posibilii
ofertanți până la acest termen.
Răspunsul entității contractante la aceste solicitări va fi transmis cu cel puțin 5 zile înainte
de data limită de depunere a ofertelor, iar acesta va fi postat pe site-ul www.casomes.ro secțiunea Informații curente/Noutati, pentru a putea fi disponibil tuturor persoanelor
fizice/juridice interesate să depună ofertă.
Achiziția se va finaliza prin semnarea unui contract de vânzare-cumpărare teren.
Plata terenului se va face prin OP.
Entitatea contractantă are dreptul de a anula achiziția terenului dacă nici una dintre oferte
nu îndeplinește toate cerințele din Anunțul de publicitate și Caietul de sarcini sau dacă
prețurile ofertate nu pot fi acceptate de entitatea contractantă.

COMPANIA DE APA SOMES S.A.
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