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Nr.2035/04.11.201'l
Clarificare nr.1

la documentalia de atribuire a contractului de achizitie: IMOBIL cu destinatia de sediu
adminsitrativ penfu sediul Centrului de Resurse pentru lncluziune SociaE(C.R.l.S)

Ca urmare a solicitaribr de clarificeri in raport cu Documentalia de atribuire intocmita pentru
derularea procedurii competitive pentru Contractul de achizitie lMOBlL, autoritatea contractante
aduce la cunogtlnta tuturor ofertanlilor interesati urmetoarele:

Solicitare de clariticare:
"Referitor la: procedura de'Achizitie imobil cu destinatia de sediu administrativ", prin care se
doreste Achizitia unui imobil de minim 270 mp utili pentru desfasurarea de activitati de birou,
administrativ si de relatii cu publicul, activiteli de formare etc. pentru Centrul de Resurse pentru
Incluziune SociaE, cod CPV7012000078 (Rev.2)
La oct.6. CRITERII DE CALIFICARE - CERINTE MINIME DE CALIFICARE - 6.3 Documenle
care sa dovedeasca situatia juridica a imobilului,la litera lit. f) se solicita de catre autoritatea
contractanta declaratie notariala pe propria raspundere din care reiese ca imobilul nu se afla in
litigiu, nu este grevat de sarcini sau servituli, nu este revendicat in baza Legii nr. 10i2001, nu face
obiectul unor executari silite, nu se afla incadrat in categoria celor cu risc seismic, cEdirea nu a
fecut in ultimii 10 ani obiectul unei finanliri nalionale sau comunitare - in original;
lntrebare:
Se poate participa la procedura daca imobilul se afla ipotecat catre banca in baza unui contract
de imprumut, urmand ca ipoteca sa fie ridicata, in situatia in care suma ramasa de plab din
credit se va plati de catre autoritatea contraclanta direct c€tre banca, in cazul semnarii unui
contract de vanzare-cumoarare?.''

Rispuns:
Avand in vedere solicitarea sus mentionatd, observam ca in cadrul se4iunii 6 "Criterii de
calificare - Cerinle minime de calificare" din Documentatia pentru oferlanti corespunzdtoare
procedurii de achizilie IMOBIL cu destinatia de sediu administrativ pentru C.R.l.S, care a fost
postata pe site-ul propriu al autoritetii contractante qi intr-un jumal regionalin data de 03.11.2011 ,

la subsectiunea 6.3 Documente care sa dovedeasca situalia juridica a imobilului este solicitati
conform lit.f) prezentarea in original a unei "declaratie notariala pe propria raspundere din care
reiese ca imobilul nu se afla in litigiu, nu este grevat de sarcini sau servituti, nu este revendical
in baza Legii nr. 10/2001 , nu face obiectul unor executari silite, nu se afla incadrat in categoria
celor cu risc seismic, clddirea nu a fecut in ultimii l0 ani obiectul unei finanteri nationale sau
comunitare".
Dupe cum reiese din Documentafia pentru ofertanli, in cadrul aceleiagi sectiuni 6 pata$af 2
este menlionat urmatorul aspect: "Neprezentarea sau neindeplinirea uneia dintre cerintele
minime de calificare solicitate atrage descalificarea ofertantului fara a fi posibile completarea
ulterioari a cerinlelor minime de calificare."
Participarea sau neparticiparea la procedura de ahizilie este la latitudlnea fiecerul ofertant,
comisia de evaluare va analiza, in conformitate cu prevederile Documentatiei pentru ofertanti,
toate ofertele depuse pane la termenul limite de depunere.

Cu stima,
Reprezentant legal/Director Executiv
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