
Sibiu 
Consiliul Local al Municipiului Sibiu Anexa nr. 1 la Raport nr. 13600 /19.07.2022 

METODOLOGIE 
privind organizarea publice, cu plic închis, pentru concesionarea 
locurilor de mormânt în Zona Aleea de acces din Cimitirul Municipal Sibiu, 

Str. Calea nr. 155. jud. Sibiu 
[370 locuri zona (S I S2) + 60 locuri zona dreapta (K 118)1 

1. - OBIECTUL PUBLICE 

Obiectul publice îl „un lot" format din loc/uri de mormânt, 
cum 

-Loturi formate din locuri de mormânt (doar în zonele Sl 
S2) = 185 loturi ; 

-Loturi formate dintr-un singur loc de mormânt (doar în zona Kll8) 
= 60 loturi. 

Concesionarea unui total de 430 locuri de mormânt amplasate în incinta 
Cimi tirului Municipal Sibiu - Zona Aleea de acces (Calea 
dispuse astfel: 

• 

• 

370 locuri în zona a Aleii Principale de Acces în Cimitirul Municipal. pe o 
de 1770 mp. identificate cu indicativele Sl (în partea a aleii 

pietonale). respectiv S2, (în partea a aleii pietonale): 

Scc1iu11 cn S, cnmp I, rund 11, nr" locuri 1-46; Scctium·n S, cnmp 2,rnnd 11, nr. lo<·uri 1--16 
Scctiuncn S, camp I, rnnd b, nr. Incuri 1-46; Scc1iunc11S,1·:1111p 2.rand b, '"" locuri 1-50; 
Scc1iu11cn S. ca mp I, rnnd c. nr. locuri 1-40; Sec1iu1m1 S, camp 2 rand c. nr. locuri 1-52; 
Sec1iunca S, camp I, rand d, nr. locuri 1-28; Sec1iune:i S. cnm p 2, rand d. nr. locuri 1-54: 
Sec1iunea S, c:unp I.rande. nr. Incuri 1-8. 

60 locuri în zona a Aleii Principale de Acces în Cimitirul Municipal. pe o 
de 320 mp, cu indicativul Kl18. 

o h'. , camp 118, rnnd a , nr. locuri 1-15; 
o SC(' liunca K, ('amp 118, rand b. nr. locuri 1- t5; 
o Sccliuncn h'. , camp 118. rnnd c, nr. locuri 1-15; 
o Scc1iunca K, ca mp 118, rand d, nr. tocu r i 1-15. 

Toate aceste locuri de mormânt vor fi concesionate persoanelor fizice doar prin 
în O.U.G .nr. 57/2019 privind Codul admi11istrativ. 

Pe locuril e de mormânt care fac obiectul I publice vor fi edificate. de 
concesionari, funerare în ordinea în termenele în 
Caietul de sarcini . Modul de realizare caracteristicile funerare vor 
respecta strict prevederi le în Caietul de sarcini la precum 

stabilite în Regulamentul de Organizare Functionare a 
Cimitirului Municipal Sibiu aprobat prin H.C.L. Sibiu nr. 278/202 1, în în 
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care acestea din nu contravin specifice dispuse pnn prezenta 
Metodologie Caietul de sarcini. 

Ed ificarea funerare se de constructorii cu drept de lucru 
în Cimiti rul Municipal, în art. 71 din Regulamentul 
de organizare a Cimitirului Municipal Sibiu aprobat prin H.C.L. nr. 
278/2021, se face pe cheltuiala concesionarului. 

Concedentul, prin administrator Serviciul Public Administrarea Cimiti rului Municipal 
Sibiu dreptul de a rezilia uni lateral contractul de concesiune pentru 
nerespectarea clauzelor contractuale, precum pentru nerespectarea caracteristicilor 
tehnice arhi tecturale ale construqiei funerare edificate, caracteri stici cerute prin 
Caietul de sarcini al 

2. - FORMA DE LICITA 
cu plic închis, în conformitate cu art. 302 

din O.U.G. nr. 5712019 privind Codul Administrativ, cu 
ulterioare. 

3. - ORGANIZATORUL 
Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu (S.P.A.C.M.S.), cu sediul în 

municipiul Sibiu, Str. Calea nr. 155, jud. Sibiu. 

4. - DURAT A 
Durata se la 25 ani de la data contractului . 

5. -

Valoarea pornire per lot: 
-10.000 lei, pentru lot format din Jocuri de mormânt (zonele 
SJ S2); 

- 5.000 lei, pentru lot format din un singur loc mormânt, (zona Kl 18). 

6. - PREZENTA REA OFERTEI 

Ofertele se depun la sediul Serviciului Public Administrarea Cimitirului Municipal 
Sibiu, cu sediul în municipiul Sibiu, tr. Calea nr. 155. jud. Sibiu, în 
plicuri închise sigi late. unul exterior unul interior. care se la 
registratura Cimi tirului Municipal Sibiu, în ordinea primirii lor, în 
Registrul Oferte, precizându-se data, ora minutul. 

Persoanele înscrise la pot depune oferte financiare pentru mai multe loturi 
ce fac obiectul dar pot adjudeca doar un singur lot. 

Pentru fiecare lot pentru care Înscrierea la 
ofertantul va depune un singur plic exterior în care se va afla un singur plic 
interior. 

plicurilor exterioare (În care se plicul interior) va fi egal cu 
loturilor pentru care se face Înscrierea la 
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În cazul în care ofertantul depune mai multe plicuri cu oferle (pentru mai multe 
loturi), ordinea acestora la registratura Cimi tirulu i 
Municipal Sibiu ordinea de a loturilor licitate. 

Adjudecarea unui lot de ofertant duce la considerarea ca neva labile a 
tuturor celorlalte oferte depuse de acesta pentru alte loturi. 

Pe plicul cu documentele de calificare (plicul exterior) se la exterior 
în mod obligatoriu cererea de participare la (Formularul nr. 4 ). 

PLICUL EXTERIOR sigilat va documente: 
J. Cererea de participa re la pe plic (Formularul nr. 4) 

În interior se vor depune: 
2. cu privind ofertantu l (Formularul nr. 1) 
3. de participare (Formularul nr. 2) 
4. pe propria (Formularul nr. 5) 
5. Acte doveditoare privind 

5.1 certificat de atestare privind plata datorate bugetului statului, 
din care ofertantul nu are datorii (document original/copie 
în perioada de valabilitate la data de depunere a ofertelor); 

5.2 ce11ificat de atestare privind plata datorate bugetului local, din 
care s5 ofertantul nu are datori i, eliberat de din 
cadrul Municipiului Sibiu (document ori ginal/copie în 
perioada de valabilitate la data de depunere a ofe11elor); 

5.3 Cartea de identi tate a ofertan tului , în copie de conformitate cu 
original ul: 

5.4 Dovada de participare; 
5.5 Dovada taxei de participare; 
5.6 Dovada de atribuire (include caietul de sarcini); 
5.7 Împuternicire pentru persoanele care vor parlicipa la în 

cal itate de mandatar cu puteri depline, în original , precum Cartea de 
identitate/Buletinul de identitate ul persoanei împuternicite, în copie cu 
„conform cu originalul" reprezentantului . 

XXX 
( I) Persoanele interesate vor întreaga documentatic de atribuire, inclusiv 

Caietul de sarcini, de la sediul Serviciului Public Administrarea Cimitirului 
Municipal Sibiu, contra unei taxe de 300,00 (trei sute) Ici care se va achita la 
casieria pentru fiecare lot ofertat (nu se restitu ie). 

(2) Taxa de participare la este în valoare de 400,00 (patru sute) lei 
pentru fiecare lot ofertat (nu se restituie). 

pot achite taxa de participare la astfe l: 
• Prin virament bancar, în contul RO I 7TREZ5765006XXX00022 I deschis la 

Trezoreria Sibiu, titular Serviciul Public Administrarea Cimitirului 
Municipal Sibiu, C.Î.F. 15235 102, trebuie fie în 
contul organizatorului la data Se va cont. la achitarea taxei de 
participare, de termenele necesare pentru efectuarea 
interbancare (1-3 zile 
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Contravaloarea de atribuire (inclusiv caiet de sarcini) a 
taxei de participare se obligatoriu de ofertant pentru fiecare lot 
pentru care se înscrie la 

(3) Garantia de participare la (care are drept scop protejarea 
organizatorului de riscul unui comportament al ofertantului 
pe perioada sale în procedura de atribuire) este În de 
1000,00 (una mie) lei, indiferent de de oferte financiare depuse se 

de ofertant în contul RO l 7TREZ5765006XXX000221 deschis la 
Trezoreria Sibiu, titular Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal 
Sibiu, C.Î.F. 15235102. Se va cont, la achitarea de termenele 
necesare pentru efectuarea interbancare ( 1-3 zile 

nu se va putea constitui prin pol de asigurare sau prin scrisoare de 

(4) Fiecare document de care face dovada 
de atribuire (caiet de sarcini, formulare, a taxei de participare 
trebuie obligatoriu indicativul lotului pentru ca re se 
aceste taxe cîmpul, rândul. 
Necompletarea ori completarea cu 
duce la descalificarea ofertantului. 

de participare, care se o indiferent de 
loturilor pentru care se I trebuie 

de participare pentru în vederea unui 
lor (loc/locuri de mormânt) În Cimitirul Municipal Sibiu - Zona Aleea 
de acces". Autoritatea variante prescurtate ale textului 
anterior. 

(5) Ofertele care nu sunt de de participare în cuantumul fo rma 
solicitate prin de atribuire se resping. de participare 
trebuie se în contul cel târziu În ziua 
În cazul viramentelor bancare în ziua de pa1ticipare 
nu este în extrasul de cont pus la de Trezoreria Sibiu, 
ofertantul va fi respins. 

Neconstituirea de participare a taxei de participare la 
în contul organizatorului la termenele mai sus duce la 

descalificarea ofertantului. 
(6) Se de participare atunci când ofertantul se în oricare dintre 

a) oferta în perioada de valabi litate a acesteia; 
b) Ofertantul încheierea contractului de concesiune; 
c) Ofertantul nu se în vederea încheierii contractului de concesiune în 

termen de 5 zile de la data termenului de 20 de zi le de la 
data ofertei 

d) nu prevederi le caietului de sarcini ori ale contractului de concesiune. 
(7) de pa1ticipare, de a nu a fost 

se restituie pe baza unei cereri scrise, în termen de 30 zile de la data 
contractului cu ofertantul declarat 

(8) În cazul procedurii de atribuire din motive neimputabile 
de pa1ticipare se restituie în termen de 10 zile, pe baza constituitorului. 

(9) de partic ipare nu este de dobânzi sau . 
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( 10) de parli cipare nu se poate constitui prin de asigurare sau prin sc risoare 
de sau alte derivate. 

( 11) ce au luat de caietului de sarcinj , ofertanlii vor 
depune la sediu l Serviciului Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu, 
ofertele întocmite în conformitate cu prevederile de atribuire, 
de dovada taxei de participare a constituirii de pa11icipare, cu respectarea 
termenului în pentru 

Oferta la o decât cea sau expi rarea datei pentru 
depunere se .. la procedura de 

Lipsa document, lipsa taxei de participare a de 
participare sau depunerea de participare Într-o cuantum 

sau depunerea unui document solicitat în decât cele stabi lite 
pentru depunerea ofertelor atrage descalificarea ofertantului. 

PLICUL INTERIOR sigilat va documente: 
l. Oferta (Formular nr. 3 ); 
2. Modalitatea de edificare a funerare (Formular nr. 3. 1 ); 
3. pe propria privind respectarea din domeniul 

mediului mediului de 
ofertant prin care acesta se respecte legale în materie în 
domeniul mediul ui ) 
se înscrie pe plic numele ofertantu lui , precum indicati vul lotului , respectiv: 

„ OFERTA FINANCIARA- fa licitafia din data de I 2022 pentru 
„ Concesionare locuri de mormânt În Cimiti ruf Municipal Sibiu. :ona Aleea 

de acces" 
la /01ul cu i11dicati11u/ • din Schi(a c11 nr. ______ _ 

(u 111d1cu111•11f fofll/111) (.1t• 11111111iruf I sa11 1111111tiruf 2J 
Numele prenumele ofertantului ------------------
Men(iune: "A NU SE DESCHIDE ÎNA INTE DE DAT4 DE ------- - „ 

• Pentru oferta se va utiliza Formularul nr. 3 - Formular de 
• Pentru modalitatea de edi ficare a construclici funerare se va utiliza Formularul 

nr. 3. I - Formular edificare 
• Pentru dovada privind respectarea de mediu protcctia 

mediului , ofertantul va depune o pc propria 
de acesta. 

Pl icul interior continând cele trei documente mai sus va fi sigi lat depus 
cu documentele de calificare în plicul exterior. 

TOATE FORM ULARELE VOR FI SEMNA TE DE OFERTANT. 

Au dreptul de a participa la doar persoanele fizice (în calitatea lor de unic 
membru reprezentant al unei singure famili i; prin „familie" se solul , copiii 
minori) care îndeplinesc cumulativ 

a) au domk iliul în Municipiul Sibiu (nu este în Municipiul Sibiu); 
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b) au constituit de 
c) au depus oferta cererea de part1c1pare la cu toate 

documentele solicitate în termenele în forma în de 
atribuire; 

d) au îndeplinite la zi toate exigibile de a impozitelor, a taxelor a 
bugetul consol idat al statului bugetul local. 

Nu au dreptul participe la 
• persoanele care debite de bugetul consolidat al statului de 
bugetul local al Municipiului Sibiu; 
• persoanele care de acordarea locurilor de veci. în mod gratuit, în toate 

cazurile de lege (expl : veterani de de persoane deportate. 
persoane persecutate în timpul regimului politic instaurat în perioada 1945 - 1989, ai 
eroilor martiri ai din 1989, persoane le-au fost oferite meda etc.); 

• Persoanele care dispun de locuri de mormânt concesionate în Cimitirul Municipal 
Sibiu, cu 

1. persoanelor care au concesionat locuri î n Cimitirul Municipal Sibiu, dar nu au 
edificat construqii funerare la data de nici nu au persoane 
înhumate în acele locuri, în în care. adjudecare, la concesiunea 

2 . persoanelor care au dobândit locuri de mormânt în Cimitirul Municipal Sibiu prin 

Persoanele care, la a depunerii ofertelor, se dovedesc au 
prevederile de mai sus vor fi considerate au stipulate în Caietul de 
sarcini, cu de participare a 

7. ·REGULI PRIVlND OFERTELE 
( l) Ofertantul are de a elabora oferta în conformitate cu prevederile 

de atribuire ale prevederilor art. 316 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ. 

(2) Ofertele vor fi elaborate în limba vor fi depuse la adresa/ locul precizat în 
de în plicuri închise sigilate, unul exterior unul interior (înserat în 

interiorul plicului exterior). Ofertele se în ordinea primirii lor, în Registrul Oferte, 
precizându-se data, ora minutul prim irii acestora. 

(3) Pesoana are de a depune oferta în locul la 
pentru depunere, stabi lite în procedurii. 

(4) Ofertele depuse la o a contractante decât cea sau 
expirarea pentru depunere vor fi returnate a fi deschise. 

(5) Persoanele înscrise la pot depune oferte financiare pentru mai multe loturi 
ce fac obiectul dar pot adjudeca doar un singur lot. 

(6) Fiecare pa11icipant poate depune doar o unui lot. 
Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al pe perioada de 
valabilitate de organizator. respectiv 6 luni de la data 

(7) Riscurile legate de transmiterea ofertei , inclusiv cad în sarcina 
persoanei interesate. 

(8) oferte lor propîu-zise trebuie la data 
deschiderii acestora. 

(9) Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare de secretarul comisiei în ziua 
pentru deschiderea lor, conform de comunicate pe site-
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urile Municipiului Sibiu, Serviciului Public Administrarea Cimitirului Municipal 
Sibiu la sediul organizatorului 

Atentie: Pentru fiecare lot pentru care înscrierea la ofertantul va 
depune un singur plic exterior în care se va afla un singur plic interior. 
plicurilor exterioare (în care se plicul interior) va fi egal cu loturilor 
pentru care se face înscrierea la 

8. -
( I ) procedurii de se va face prin publicarea privind 

care se va publica cu cel pupn 20 de zile calendaristice înainte de 
data pentru depunerea ofertelor. în Monjtorul Oficial al României, Partea a VI-a, într-un 
cotidian de pe paginile de internet ale Municipiului Sibiu 
Serviciului Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu. 

(2) Anun\u l de se aprobarea documenta\iei de atribuire prin 
a Consiliu lui Local Sibiu. 

(3) În cazul în care se primesc de comisia de evaluare are 
de a în mod clar. complet la orice clari fi care într-o 

care nu trebuie 5 zi le de la primirea unei astfel de 
(4) Comisia de evaluare are de a transmite de 

aferente toate persoanele interesate care au documentatia de atribuire, luând 
pentru a nu identitatea celui care a solicitat respective. 
(5) În cazul în care solicitarea de clarificare nu a fost în timp util, punând 

astfel comisia de evaluare în imposibilitatea de a respecta termenul anterior aceusta 
din are de a la solicitarea de clarificare în în care 
perioada pentru elaborarea comunicarea face informarea 
persoanelor interesate înainte de data de depunere a ofertelor. 

9. - COM ISIA DE EVALUA RE ACESTEIA 
( I) Organizarea procedurii de licitatic cu plic închis se va derula 

printr-o comisie de evaluare a ofertelor numitft prin Dispozilic a Primarului Municip.iului Sibiu. 
(2) Evaluarea ofertelor depuse se de comisia de evaluare. de un 

care dctine cal itatea de membru. din 5 membri. 
Secretariatul comisiei de evaluare va fi asigurat prin intermediul unui secretar de 

comisie. care nu în acesteia nu de drept de vot. 
(3) Membrii comisiei de evaluare acestora trebuie respecte regulile 

privind connictul de interese. Membrii comisiei de evaluare sunt dea o 
de compatibilitate. pe propria 

termenul de depunere a ofertelor. care se va de dosarul licitatiei. 
Membrii comisiei de evaluare, precum orice care la 

comisiei de evaluare au de a datelor. 
documentelor cuprinse în ofertele analizate. În caz de incompatibilitate, comisiei 
de evaluare va propune înlocui rea persoanei incompatibile cu unul dintre membrii 

(4) Deciziile comisiei de evaluare se cu votu l membrilor. Comisia de 
evaluare este legal numai în tuturor membrilor. 

(5) comisiei de evaluare sunt: 
a) întocmirea la de privind de 

atribuire; 
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b) evaluarea ofertelor pe baza datelor, documentelor cuprinse în plicul 
exterior prin raportare la prevederile caietului de sarcini ; 

c) elaborarea privind respingerea ofertei ca urmare a analizei documentelor 
din pl icul exterior; 

d) analizarea evaluarea ofertelor propriu-zise (plicul interior); 
e) desemnarea ofertelor 
t) încadrarea în de anulare a procedurii. 
(6) secretarului comisiei de evaluare sunt: 
a) întocmirea Registrului de Oferte, în care vor fi ofertele înregistrate în 

ordinea primirii lor, precizându-se data, ora minutul ; 
b) redactarea comunicarea documente necesare; 
c) întocmi rea procesului-verbal de evaluare a documentelor cuprinse în plicul exterior; 
d) întocmirea procesulu i-verbal de evaluare a ofertelor documentelor cuprinse în 

plicul interior; 
e) întocmi rea raportului procedurii ; 
f) îndeplinirea sarcini spec ifice necesare pentru buna a de 
publicare caiet de sarcini , informare membrii comisiei cu privire Ia 

orice pe tot parcursul etc. 

10. -ORGANIZAREA 
Procedura de conces ionare a locurilor de mormânt (loturi) se va face prm 

cu plic închis. 
Având în vedere considerabil al bunurilor (lotur ilor) care fac obiectul 

prin aceasta se va cu plic închis, Ia datele orele 
stabil ite confo rm din prezenta 

depunerea ofertelor, la termenul stabi lit prin public, se va 
proceda la astfel : 

a. În etapa l procedura de va începe cu zona K118, rândul „d" din 
nr.l ). 

b. În etapa 2, dupa fi nal izarea etapei 1, se va proceda la procedurii de 
începând cu zonele St , S2, pornind de la rândurile (în ordinea : a, b, c, 

d, e) din (Schita nr.2). 
În functie de ofertantilor care au depus oferte ,Ia data 

in anuntul public, comisia de evaluare , prin secretari at, va comunica public pe site-
urile Municipiului Sibiu, respectiv Serv iciului Public Administrarea 
Cimitirulu i Municipal Sibiu la sediul serviciului public programarea 

in mod etapizat. 
se va conform etape. astfel: 

I - Etapa de depunere a ofertelor a de participare (documentele de 
eligibilitate). 

II - Etapa de evaluare a ofertelor în vederea 
La se pot înscrie doar persoanele interesate care îndeplinesc 
impuse prin caietul de sarcini au depus oferte în conformitate cu prevederi le 

de atribuire. 
Etapa de evaluare a ofe11elor se va în faze: 
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o În prima se deschide plicul exterior se de comisia de 
evaluare criteriile de eligibilitate. Acestea, îndeplinite în totalitate se 
trece la faza a doua. 

o În faza a doua se deschide plicul interior care oferta 
modalitatea de edificare a funerare. de mediu pe 
propria a ofertantului. Se existenta documentelor 
corectitudinea acestora. 

III - Etapa ofertei - la art. 11. 

11. - DETERMINAREA OFERTEI 
( I ) Concedcntul are de a stabili oferta pc baza criteriilor de 

atribuire precizate în de atribuire. 
(2) Pe parcursul procedurii de atribuire, concedentul arc dreptul de a solicita 

pentru demonstrarea ofertei cu solicitate. 
(3) Solicitarea de este de comisia de evaluare se transmite de 

concedent în termen de 3 zile de la primirea propunerii comisiei de 
evaluare. 

(4) Ofertan\ii trebuie la solicitarea concedentului în termen de 3 zile 
de la primirea acesteia. 

(5) Conccdcntul nu are dreptul ca. prin solicitate, determine unui 
avantaj în favoarea unu i ofertant. 

(6) Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare de secretarul comisiei în ziua 
pentru deschiderea lor, în de I 

(7) deschiderea plicurilor exterioare în comisia de evaluare 
ofertele care nu prevederile cu privire la plicului exterior respectiv: 

depunerea tuturor documentelor solicitate în forma precum îndeplinirea 
impuse pentru participarea la 

(8) Pentru continuarea procedurii de este necesar ca, 
deschiderea plicuri lor exterioare, cel oferte criteri ile de valab il itate. În 
caz contrar, se prevederile art. 314 alin. (15) din O.U.G. nr. 57/2019- Codul 
administrativ, respectiv, procedura de lic itapc se va anula se va organiza o în 

de art. 314 alin. ( I ) - (13) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ. 

(9) analizarea plicului exterior. secretarul comisiei de evaluare 
procesul-verbal în care se va preciza rezultatul analizei. 

(I O) Deschiderea plicurilor interioare se face numai semnarea procesului-verbal 
la alin. (9) de membri i comisiei de evaluare. 

(I I ) Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc criteriile de valabil itate 
în caietul de sarcini. 

( 12) În urma ofertelor de comisia de evaluare, pc baza criteriilor de 
valabil itate, secretarul acesteia un proces-verbal în care ofertele 
vaJabile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate motivele excluderii acestora din 

de la procedura de Procesul-verbal se de membrii comisiei de 
evaluare. 

(l 3) În baza procesului-verbal care la alin. ( 12), 
comisia de evaluare în termen de o zi un raport pe care îl transmite 
concedentu lu i. 
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( 14) În termen de 3 zi le de la primirea raportului comisiei de evaluare, 
concedentul în scris, cu confirmare de primire, ale oferte au fost 
excluse, indicând motivele excluderii. 

( 15) Raportul la alin. ( 13) se depune la dosarul 
( 16) Comisia de evaluare punctajul oferte. seama de ponderile 

pentru fiecare criteriu de atribuire. în prezenta Metodologie în Caietul de 
sarcini. Oferta este oferta care cel mai mare punctaj în urma 
criteriilor de atribuire. 

( 17) În cazul în care punctaje egale între pe primul loc, 
departajarea acestora se va face în de punctajul pentru criteriul de atribuire „cel 
mai mare nivel al valorii ofertate'', iar egalitatea va persista. se va lua în considerare 
criteriul "condi{ii specifice de edificare a construcfiei funerare impuse de natura bunului 
concesionat". În cazul în care aplicarea acestui criteriu se va de 
egalitate, va fi declarat cel care a depus primul oferta (data, ora minutul - conform 
Registrului ofertelor). 

(l 8) Pe baza ofertelor, secretarul comisiei de evaluare procesul-
verbal care trebuie semnat de membrii comisiei. 

( 19) În baza procesului-verbal care la alin. ( 18), 
comisia de evaluare în termen de o zi un raport pe care îl transmite 
concedentului. 

(20) Concedentul are de a încheia contractu l cu ofe1tantul a a fost 
ca fiind 
(21) Concedentul are de a informa despre deciziile referitoare la 

atribuirea contractului , în scris, cu confirmare de primire, nu mai târziu de 3 zile de la 
emiterea acestora. 

(22) În cadrul la alin. (21) concedentul are de a informa 
cu privire la acceptarea ofertelor prezentate. 

(23) În cadrul la alin. (21 ) concedentul are de a informa 
care au fost sau a nu a fost asupra 

motivelor ce au stat la baza deciziei respective. 
(24) Concedentul poate încheie contractul numai împlin irea unui termen de 20 

de zile calendaristice de la data la al in. (21 ). 
(25) În cazul în care nu depuse cel 2 oferte valabile, licitapa se 

se va organiza o urmându-se din nou procedura 
(26) În cazul unei noi la termenul de astfel stabil it. nu 

se nici un ofertant cu cel 1 (una) se din nou la 
anularea iar este o iar suma este în valoare 
de cel de pornire. aceasta este 

12. - CRITERIILE DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE CONCESIUNE 
( L) Criteriile de atribuire a contractului de concesiune sunt: 
a) cel mai mare nivel al valorii ofertate per lot - pondere 40%; 
b) mediului - pondere 20%. 
c) specifice impuse de natura bunului concesionat - pondere 40%; 
(2) Pentru criteriul de atribuire la alin. ( I), lit. b) la 

vor prezenta o pe propria privind respectarea 
din domeniul mediului mediului. 
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(3) Pentru criteriul de atribuire la alin. (J), lit. c) la 
vor modalitatea de realizare a funerare, având în vedere doar 

cele posibi le 
A. - modalitate în care înhumarea se în 

cu firide betonate (edificarea cri ptei este obligatorie la din granit); 
B. modalitate în care înhumarea se direct în 

de 
(4) Algoritmul de calcul pentru cele trei criterii este 

- pentru criteriul de atribuire la alin. ( I ), lit. a) - nivelul valorii ofertate: 
Punctajul R(n) se acorda astfel: 
a) Pentru cel mai marc nivel ofertat al se punctajul maxim alocat de 

40 puncte; 
b) Pentru celelalte ofertate punctajul R(n) se asttel: 

R(n) =(Nivel ofertat I Nivel maxim ofertat) x 40 pct. 
- pentru criteriul de atribuire la art. I 2 alin. (1 ). Jit. b) - mediului: 
Punctajul se astfel: 
a) Daca ofertantul pe propria privind respectarea 

din domeniul mediului mediului - se 20 puncte; 
b) Daca ofertantul nu dovada privind pe propria privind 

respectarea reglemcntiirilor din domeniul mediului mediului - se O puncte. 
- pentru criteriul de atribuire la alin. ( I ), lit. c) - specifice impuse de 

natura bunului concesionat: 
Punctajul C(n) se astfel: 
Comisia de evaluare a dosarelor va analiza modalitatea de realizare a construcpei 

funerare propuse de va acorda punctaj astfel : 
- punctaj maxim pentru modalitatea de cu 

- (cu fi ride betonate)" (40 pct.); 
- punctaj minim pentru modalitatea de 

de (10 pct). 
Nedepunerca formularului nr. 3.1 privind modalitatea de edificare a 

funerare sau lipsa acestuia ori completarea lui duce la descalificarea 
ofertantului. 

11- ANULAREA PROCEDURU 
( 1) Comisia de evaluare are de a anula procedura deschiderea 

plicurilor exterioare nu sunt cel ofCrtc care condi\iilc în 
de atribuire. 

(2) În cazul în care, în cadrul celei de-a doua proceduri de nu se depune 
nicio comisia de evaluare procedura de se depune o 
singura procedura de 

(3) Pentru cea de-a doua va fi de atribuire 
pentru prima 

(4) Cea de-a doua se în ca procedura 
începând cu publicarea privind 

(5) Comisia de evaluare are dreptul de a anula procedura pentru atribuirea contractului 
de concesiune în in care se abateri grave de la prevederile legale care afecteaza 
procedura de sau fac imposibila înche ierea contractu lui. 
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Procedura de se în cazul în care sunt îndeplinite în mod 
cumulativ 

a) în cadrul de atribuire în modul de aplicare a procedurii de 
se erori sau omisiuni care au ca efect principiilor 

tratamentului egal, liberei 
b) organi zatorul se în imposibilitate de a adopta corective. ca 

acestea sa la rândul lor, la încalcarea principiilor la lit. a). 
(6) Comisia de evaluare are de a comunica, tuturor la procedura 

de în cel mult 3 z il e de la data atât încetarea pe care 
le-au creat prin depunerea ofertelor, cât motivul concret care a determinat decizia. 

din diferite motive se se sau se decizia de 
amânare, revocare sau anulare nu poate fi de În acest caz, li se va 
înapoia în termen de 10 zile de participare la taxa de participare la 
contravaloarea de pe baza unei cereri scrise înregistrate la sed iul 
Serviciului Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu. 

14. - ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE 
(I) Contractul se încheie în forma sub Contractul se încheie 

în exemplare, câte unul pentru fiecare parte - concedent concesionar. 
(2) Refuzul ofertantului declarat de a încheia contractul atrage sine plata 

daunelor-interese, precum de participare de organizator. Prin 
depunerea de participare la procedura de ofertantul ca 

acceptat prevederile caietului de sarcini ale de consiliu local 
care de atribuire. 

(3) În cazu l în care ofertantul declarat încheierea contractului. 
procedura de se iar organizatorul reia procedura de 

( 4) În cazu l în care organizatorul nu poate încheia contractul cu ofertantul declarat 
din cauza faptului ofertantu l în se afla într-o de sau în 

imposibil itatea de a executa contractul, comisia de evaluare are dreptul declare 
oferta pe locul doi, în în care aceasta este În cazul în 

care nu o pe locul doi organizatorul reia procedura de 
(5) Valoarea a concesiunii va deveni contractului de concesiune. 

de participare a ofertantului se poale constitui din valoarea 
(valoare-parte a cuantumului cu acordul expres al constituitoru lui , în 

caz contrar aceasta urmând a-i fi acestuia la cerere. în termen de 5 zile de la 
semnarea contractului de concesiune. 

(6) Pe durata contractului de concesiune, concesionarul va suporta distinct de 
taxa de cimitir, precum orice alte costuri necesare 

amplasamentului locului de mormânt. 
(7) Nu este locului de mormânt. 

15. - INCIDENTE 
Eventualele cu privire la publice se vor depune la 

registratura Serviciului Public Administrarea Cimitirulu i Municipal Sibiu în termen de 48 de 
ore de la data iar comisia de a va analiza 

în tennen de 5 zile de la data acestora. 
de comisie va fi la contestataru lui. în scris. 
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În cazul în care se ofertantul se poate adresa de 
contencios administrativ, Tribunalului Sibiu, Str. Ocnei nr. 33, cu respeclarea din 
Legea nr. 554 I 2004 privind contenciosul administrativ, cu 
ulterioare. 

16. - CLAUZE REFERITOARE LA ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE 
CONCESIUNE 

Contractul de concesiune 
a) de drept, prin expirarea perioadei pentru care a fost încheiat; 
b) înainte de termen: 

I. - prin acordul 
2. - când concesionarul/titularul la dreptul de concesiune în 

favoarea Cimitirului Municipal Sibiu (nu este 
re111111(area în ca::ul {n care este înhuma/li cel pu(in o {n locul de 
mormânt); 

3. - prin reziliere de concedent pentru nerespectarea clauzelor 
contractuale a prevederilor în de atribuire la 

ori în Regulamentul de orga11i:are fimc:(ionare a Cimitirului 
Municipal Sibiu, aprobat prin H.C.L. Sibiu nr. 278/202 1; 

-!.. - când locul concesionat este în mai mult de 2 ani: 
5. - în urma punerii în executare a unei 

17. - FINALE 
Prin încheierea contractului de concesiune, toate conditiile impuse prin caietul de 

sarcini se acceptate, atât de concedent, cât de 
concesionar. 

În cazul ncîncheierii sau rezilierii Contractului din culpa concesionarului , acesta din 
nu va mai avea dreptul de a participa la organizate de Serviciul Public 

imitirului Municipal Sibiu, nici în nume propriu nici prin 
timp de 12 lu i calculat de la data cflnd ar fi trebuit încheiat contractul , respectiv de la 
data rezi I ieri· . 

VIC 
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Sibiu 
Consiliul LocaJ al Municipiului Sibiu Anexa nr. 2 la Raport nr. 13600/19.07.2022 

CAIET DE SARCINI 
privind concesionarea prin cu plic închis, a locurilor de mormânt în 

Zona Aleea de acces din Cimi tirul Municipal Sibiu, 
Str. Calea nr. 155, jud. Sibiu 

[370 locuri zona (S 1 S2) + 60 locuri zona dreapta (K 11 8)1 

În conformitate cu prevederiJe art. 302 din O.U.G. nr. 57/ 2019 
prfrind Codul admi11istrati11• cu ulterioare. Serviciul Public 
Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu (S.P.A.C.M.S. ), în calitate de administrator, 

pentru concesionarea unor bunuri Municipiului 
Sibiu , astfel: 

l. · OBIECTUL CONCESIUNII 

Obiectul publice îl .. un lot" format din loc/uri de mormânt. 
cum 
Loturi formate di n locuri de mormânt (zonele Sl 82) = 185 loturi ; 
Loturi formate dintr-un singur loc de mormânt (zona K118) = 60 loturi . 

total de 430 locuri de mormânt amplasate în incinta Cimjtirului 
Municipal Sibiu - Zona Aleea de acces (Calea dispuse astfe l: 

• 370 locuri în zona a AJe ii Principale de Acces în Cimitirul Municipal. pe 
o de 1770 mp, identificate cu indicative le Sl (în partea a aleii 
pietonale), respectiv S2, (în partea a alei i pietonale): 

• 

Sec1iunea S, rn mp I, raml 11, nr. locuri 1· 46: Sec1iunc11 S. camp 2.rnnd a, nr. Incuri 1· -'6 
S, camp I, rand h, nr. lucnri 1· -'6: S, cam p 2,rand b, or. lururi 1-50; 

Sec1iunra S, cr1mr I, rand c, nr. locuri 1· -'0: S, camp 2 ra nd c, nr. locuri 1-52: 
Scc1iunc11 S, r11 mr I, rnnd d, nr. locu ri 1·28: Scc1iunc11 S, camp 2, rnnd d, nr. lornri 1-54; 

S, c11mp I. rnnd c, nr. locuri 1·8. 

60 locuri în zona a Aleii Principale de Acces în Cimitirul Municipal, pe 
o de 320 mp, cu indicativul Kl 18. 

o Sec(iunca K, c1un1> 118, randa, nr. locuri 1- 15; 
o Sec(iuncn K, camp 118, rand b, nr. locuri 1·15; 
o K, camp 118, rnnd c, nr. locuri 1- lS; 
o Sectiunea K, camp 118, rand d , nr. locuri 1-15. 

Toate aceste locuri de mormânt vor fi concesionate persoanelor fizice doar prin 
licitatie prevazuta în OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

Pe Jocurile de mormânt care foc obiectul licitafiei publice vor fi edificate, de 
concesionari . funerare în ordinea în termenele în 

Caietul de sarc ini. Modul de realizare caracteri sticile funerare vor 
respecta strict prevederile în Caietul de sarcini la precum 

stabilite în Regulamentul de Organizare a Cimitirului 
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Municipal Sibiu aprobat prin H.C.L. Sibiu nr. 278/2021, în în care acestea 
din nu contravin specifice dispuse prin Metodologie prezentu l 
Caiet de sarcini . 

Edificarea funerare se de constructorii cu drept de 
lucru în Cimitirul Municipal , în art. 71 din 
Regulamentul de organizare a Cimitirului Munic ipal Sibiu aprobat 
prin H.C.L. nr. 278/2021, se face pe cheltuiala concesionarului. 

Concedentul, prin administrator Serviciul Public Administrarea Cimitirului 
Municipal Sibiu dreptul de a rezilia unilateral contractul de concesiune 
pentru nerespectarea clauzelor contractuale, precum pentru nerespectarea 
caracteristicilor tehnice arhitecturale ale funerare edificate, 
caracteri stici cerute prin Caietul de sarcini al 

2. - DURATA 
Durata se la 25 ani de la data 

contractului . 

3. - SCOPUL CARACTERISTIC ILE 
Prin concesionarea loturilor de teren aferente Jocurilor de mormânt se are în 

vedere administrarea a patrimoniului Municipiului Sibiu. respectiv a 
Cimitiru lui Municipal Sibiu în vederea atragerii de venitu ri suplimentare la bugetul 
local , dar sporirea gradului de în rândul lor în acestora cu 

având în vedere interesul crescut de a concesiona locuri de veci 
în zona principale de acces în Cimitirul Municipal Sibiu. 

4. 

Valoarea pornire per lot: 
-10.000 lei, pentru lot format din locuri mormânt (zonele SJ 

S2); 
- 5.000 lei, pentru lot format din un singur loc mormânt, (zona Kl 18). 

Valoarea cea mai per lot - pornind de la sumele mai 
sus, - constituie criteriu de atribuire a contractului de concesiune, în 

5. - DETALTI 

REGULI DE ATRIBUIRE LOCURI MORMÂNT 

Au dreptul de a participa la doar persoanele fizice (în calitatea lor de 
unic membru reprezentant al unei singure familii; prin „familie" se 

copi ii minori) care îndeplinesc cumulativ 
a) au domici liul în Municipiul Sibiu (nu este în Municipiul 

Sibiu); 
b) au constituit de participare; 
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c) au depus oferta cererea de parl1c1pare la cu toate 
documentele solicitate în tennenele în de atribuire; 

d) au îndeplinite la zi toate exigibi le de a impozitelor, a taxelor 
a bugetul consolidat al statului bugetul local. 

Nu au dreptul participe la 
• persoanele care debite de bugetul consolidat al statului de 

bugetul local al Municipiului Sibiu; 
• persoanele care de aco rdarea locurilor de veci. în mod gratuit, în toate 

cazurile de lege (expl: veterani de de persoane 
deportate, persoane persecutate în timpul regimului politic instaurat în perioada 
1945 - 1989, ai eroilor martiri ai din 1989, persoane le-
au fost oferite etc.); 

• Persoanele care dispun de locu ri de mormânt concesionate în Cimitirul Municipal 
Sibiu, cu 

1. persoanelor care au concesionat locuri în Cimitirul Municipal Sibiu, dar nu 
au edificat constructii funerare la data de 

nici nu au persoane înhumate în acele locuri, în în 
care, adjudecare, la concesiunea 

2. persoanelor care au dobândit locuri de mormânt în Cimitirul Municipal 
Sibiu prin 

Persoanele care, la a depunerii ofertelor, se dovedesc au 
prevederile de mai sus vor fi considerate au 

stipulate în Caietul de sar cini, cu de participare 
a 

Obligativitatea as iguram concesionam m regim de continuitate de 
(interzicerea ori interzicerea la locul de mormânt 

în cazul în care este ce l pupn o în ace l loc); 

S ubconcesionarea/înch i rierea/donat ia sunt interzise. 

Persoanele înscrise la pot depune oferte financiare pentru mai 
multe loturi distincte care fac obiectul (oferta per lot va fi dar pot 
adjudeca doar un singur lot indiferent de (în K118 sau în St sau în S2). 

PRINCIPALE ALE CONCESIONARULUI REFERITOARE LA 
CARACTERISTICILE TEHNICE ARHITECTURALE PENTRU 
EDIFICAREA F UNERARE 

• Orientarea în teren a funerare: Est-Vest (cu placa 
dinspre aleea din interiorul sectorului). 

• Materiale folosite la funerare: granit. mozaic-beton. 
• de edificare a fun erare: 

A. - modalitate în care înhumarea se 
în cu firide betonate; 
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B. moda litate în care înhumarea se 
direct în de 

La funerare din granit este obligatorie edificarea criptei 
cu firide betonate În subteran. 

unui lot fo rmat din: 
- 2 locuri de mormânt este: 2,70 m x 3,10 m = 6,21 mp; 
- 1 loc de mormânt este: 1,60 m x 3,10 m = 4,96 mp. 

• Dimensiunile stricte ale vor fi cele în Regulamentul de 
Organizare a Cimitirulu i Munici pal Sibiu, aprobat prin H.C.L. Sibiu 
nr. 278 I 2021: 

• (2,30 m x 2,70 m - ptr. morminte de 2 locuri, respectiv 1,20 m x 2,70 m-
ptr. morminte de 1 loc); 

• La dimensiunile mai sus se perimetra l d e 
0,2 m pe toate laturile funerare. necesar pentru acces 
îngrijirea mormintelor; 

• trotuarului va avea ca dimensiune nivelul cotei de la 
nivelul borduri i alei i pietonale. trotuarului adaptându-se în 

de topometria terenului. Toate trotuarele adiacente învecinate 
vor fi la nivel dar a nivelul aleii pietonale; 

• funerare în punctul ce l mai înalt 
nu va 1,80 m de la nivelul solului ; 

• Nivelul de al bordurii + capac aferent nu va 
dimensiunea de 0,40 m de la nivelul trotuarului ). 

• Componentele funerare (soclu, cruce, postament cruce) se vor monta 
cu metalice pentru asigurarea 
funerar. 

• Atât gropile pentru realizarea funerare. cât gropile pentru înhumare 
vor fi efectuate doar prin manual. fi ind interzis prin folos irea 
uti lajelor de tip buldo-excavator cu accesoriile aferente. 

• Sunt interzise grilaje, pergole, copaci, plante 
ornamentale, feli nare, cutii alte ob iecte de ornament. S unt strict 
interzise amplasarea celor anterior pe trotuarul aferent 

funerare. 
• Este edificarea de funerare în regie proprie. 
• Orice privitoare la edificarea monumentului 

funerar se vor încadra obligatoriu În dimensiunile impuse de prezentul caiet de 
sarcini al 

7. -ETAPIZARE EDIFICARE FUNERARE 

Intervalul strict de timp pentru ed ificare total funerare este: 
15 martie - 15 octombrie, semnarea contractului de 
concesiune Nu se funera re în perioada noiembrie -
februarie, în sezonul rece). 
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Edificarea funerare a re loc în de localizarea 
acestora în teren, începând cu rândurile în ordinea mai jos: 

• S l , rândurile „e" „d"; S2 - rândurile „d", urmând 
• S I , rândurile „b" ,,c"; S2- rânduri le „b" „c", apoi 
• S l , respectiv S2 - rândurile „a"; 
• în zona K 11 8 se vor ed ifica începând cu rândul „a". 

Exceptie: cazul în care concesionarul efectuarea serv iciului de înhumare a 
unei persoane decedate; se va efectua cu indiferent de 
localizarea în teren. decesu l survine în perioada sezonului rece, concesionarul va 
as igura realizarea funerare în te rmen de maxim 90 de zile de la data 

sau mai repede în de meteo. 

Se va eliberarea avizelor de construire în fel încât nu fie 
construcpi învec inate în curs de construire, în timp. 

nerespectarea în prezentul caiet de 
sarcini , precum a prevederi lor Regulamentului de Organizare a 
Cimitiru lui Municipal - în în ca re acestea din nu contravin 
prezentului caiet de sarcini - cu privire la întregul proces de edi ficare a 
funerare, atrag atât a concesionarulu i, cât a constructorului 

i-a fost el iberat avizul de construire în 

8. - PREZENTAREA OFERTEI 
Ofertele se depun la sediul Serviciului Public Administrarea Cimitirului 

Municipal Sibiu, cu sediul în municipiul S ibiu . Str. Calea nr. 155, jud. 
ibiu, în plicuri închise sigilate. unul exterior unul interior. care se 

la registratura Adm inistratiei Cimitirul ui Municipal ibiu. în ordinea 
primirii lor, în Registrul Oferte, precizându-se data, ora minutul. 

Persoanele înscrise la pot depune oferce financiare pentru mai multe loturi 
ce fac obiectul I icitapei. dar pot ad judeca doar un singur lot. 

A tcntie: Pentru fiecare lot pentru care înscrierea la 
ofertantul va depune un singur plic exterior în care se va afla un singur plic 
interior. 

plicurilor exterioare (în ca re se plicul interior) va fi 
egal cu loturilor pentru ca re se face înscrierea la licita fie. 

În cazul î n care ofertantul depune mai multe plicuri cu oferte (pentru mai 
multe loturi ), ordinea acestora la registratura 
Cimitirului Municipal Sibiu ordinea de a loturilor licitate . 

Adjudeca rea unui lot de ofertant duce la considerarea ca 
nevalabile a tuturor celorlalte oferte depuse de acesta pentru alte loturi. 

Pe plicul cu documentele de cali ficare (plicul exterior) se la 
exterior în mod obl igatoriu cererea de participare la (Formularul nr. 
4). 
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PLICUL EXTERIOR sigilat va documente: 
1. Cererea de participare la pe plic (Formularul nr. 

4) 
În interior se vor depune: 

2. cu privind ofertantul (Formularul nr. l) 
3. de pa rticipare (Formularul nr. 2) 
4. pe propria (Formularul nr. 5) 
5. Acte doveditoare privind 

5.1 certificat de atestare privind plata datorate bugetului 
statului, din care ofertantul nu are datorii (document 
original/copie în perioada de valabilitate la data de depunere 
a ofertelor); 

5.2 certificat de atestare privind plata datorate bugetului local, 
din care ofertantul nu are datorii, eliberat de 
din cadrul Municipiului Sibiu (document orig inal/copie 
în perioada de valabilitate la data de depunere a ofertelor); 

5.3 Cartea de identjtate a ofertantului, în copie de conformitate cu 
originalul: 

5.4 Dovada de participare; 
5.5 Dovada taxei de participare; 
5.6 Dovada de atribuire ( include caietul de sarcini); 
5.7 Împuternicire pentru persoanele care vor participa la 

în calitate de mandatar cu puteri depline, în original, precum Cartea de 
identitate/Buletinul de identitate al persoanei împuternicite, în copie cu 

.. conform cu originalul" reprezentantului . 
XXX 

(1) Persoanele interesate vor întreaga documentatie de atribuire, inclusiv 
Caietul de sarcini, de la sediul Serviciului Public Administrarea Cimitirului 
Municipal Sibiu, contra unei taxe de 300,00 (trei sute) lei care se va achita la 
casieria pentru fiecare lot ofertat (nu se restituie). 

(2) Taxa de participare la este în valoare de 400,00 (patru sute) lei 
pentru fiecare lot ofertat (nu se restituie). 

pot achite taxa de participare la astfel: 
• Prin virament bancar, în contul RO I 7TREZ5765006XXX00022 I deschis 

la Trezoreria Sibiu, titular Serviciul Public Admjnistrarea Cimitiruluj 
Municipal Sibiu, C.Î.F. 15235102, trebuie fie 
în contul organizatorului la data Se va cont. Ja achitarea 
taxei de participare, de termenele necesare pentru efectuarea 
interbancare ( 1-3 zile 
Contravaloarea de atribuire (inclusiv caiet de sarcini) a 

taxei de participare se obligatoriu de ofertant pentru fiecare lot 
pentru care se înscrie la 

(3) Garantia de participare la (care are drept scop protejarea 
organizatorului de riscul unui comportament al 
ofertantului pe perioada sale în procedura de atribuire) este în 

de 1000,00 (una mie) lei, indiferent de de oferte financiare 
depuse se de ofertant în contul 
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RO I 7TREZ5765006XXX000221, deschis la Trezoreria Sibiu, titular Serviciul 
Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu, C.Î.F. 15235 102. Se va 
cont, la ach itarea de termenele necesare pentru efectuarea 

interbancare ( 1-3 zile nu se va putea constitui 
prin de asigurare sau prin scrisoare de 

(4) Fiecare document de care face dovada 
de atribuire (caiet de sarcini. formulare, a 

taxei de participare trebuie obligatoriu indicativul lotului 
pentru care se aceste taxe cîmpul. rândul, 
Necompletarea ori completa rea cu 
duce la descalificarea ofertantului. 

de participare. care se o indiferent de 
lotu rilor pentru care se trebuie 

de participare pemru licita(ia in vederea c.:oncesioncirii 
unui lor (loc/locuri de mormânt) În Cimitirul Municipal Sibiu - Zona Aleea 
Principalii de acces„. Autoritatea variante prescurtate ale 
textului anterior. 

(5) Ofertele care nu sunt de de participare în cuantumul forma 
solicitate prin de atribuire se resping. de participare 
trebuie se în contul ce l târziu În ziua 

În cazul viramente lor bancare în ziua de 
participare nu este în extrasul de cont pus la de Trezoreria 
Sibiu, ofertantu l va fi respins. 

Ncconstituirea de participa re a taxei de part icipare la 
În contul organizatorului la termenele mai sus duce la 

descalificarea ofer tantului. 
(6) Se garan1ia de participare atunci când ofer1antul se în oricare di ntre 

a) oferta în perioada de valabil itate a acesteia; 
b) Ofortantu l înche ierea contractului de concesiune: 
c) Ofertantul nu se în vederea încheierii contractului de concesiune 

în termen de 5 zi le de la data termenului de 20 de zi le 
de la data ofertei 

d) nu prevederi le caietului de sarcini ori ale contractului de 
concesiune. 

(7) de participare, de a nu a fos t 
se restituie pe baza unei cereri scrise, în termen de 30 zile de la 

data contractului cu ofertantul dec larat 
(8) În cazu l proced urii de atri buire din motive ne imputabile 

de participare se restituie în termen de I O zile, pc baza 
constitui torului. 

(9) de participare nu este de dobânzi sau 
( I 0) Garant ia de participare nu se poate constitui prin de asigurare sau prin 

scrisoare de sau alte derivate. 
( l 1) ce au luat de caietului de sarcini, 

vor depune la sediul Serviciului Publ ic Administrarea Cimitirul ui Municipal 
Sibiu, ofertele întocmi te în conformitate cu prevederile de 
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atribuire, de dovada taxei de participare a constituirii de 
participare. cu respectarea termenului în pentru 

I 
Oferta la o decât cea sau expirarea datei 

pentru depunere se la procedura de 

Lipsa document, lipsa taxei de participare a de 
participare sau depunerea de participare Într-o cuantum 

sau depunerea unui document solicitat În decât cele 
stabi lite pentru depunerea ofertelor atrage descalificarea ofer tantu lui . 

PLICUL I NTERIOR sigilat va documente: 
1. Oferta (Formular nr. 3); 
2. Modalitatea de edificare a funerare (Formular nr. 3.1 ); 
3. pe propria privind respectarea din domeniul 

mediului mediului de 
ofe1tant prin care acesta se respecte legale în materie în 
domeniul se înscrie pe plic numele ofertantului, 
precum indicativul lotului. respectiv: 

„ OFERTA FINANCIARI[ la licitafia din data de ___ / 2022 pentru 
„ Concesionare locuri de mormânt În Cimit;,·ul Municipal Sibiu, :ona Aleea 

de acces" 
La lotul cu indicativul , din cu nr. ______ _ 

(.1e 111e11/10111ta:ti 111d1ca//l'11/ lu111/111) (se 111e11/101uw:ti 1111111Jr11/ I sau 11111mir11/ ] ) 

Numele prenumele 
'"A NU SE DESCHIDE iNAJNTE DE DATA DE ______ „ 

• Pentru oferta se va utiliza Fonnularul nr. 3 - Formular de 

• Pentru modalilalea de edificare a funerare se va utiliza 
Formularul nr. 3. 1 - Formular edificare 

• Pentru dovada privind respectarea de mediu 
mediului, ofertantul va depune o pe propria 

de acesta. 

Plicul interior cele trei documente mai sus va fi sigilat 
depus cu documentele de calificare în plicul exterior. 

TOATE FORMULARELE VOR FI SEMNA TE DE OFERTANT. 

Au d reptul de a participa la doar persoanele fizice (în calitatea lor de 
unic membru reprezentant al unei singure familii; prin „familie" se 

copiii minori) care îndeplinesc cumulativ 
a) au domicil iul în Municipiul Sibiu (nu este în Municipiul 

Sibiu); 
b) au constituit de 

- 8 -



c) au depus ofena cererea de part1c1pare la cu toate 
documentele solicitate în termenele în forma în de 
atri buire; 

d) au îndeplinite la zi toate obligapi le exigibile de a impozitelor, a taxelor 
a bugetul consolidat al statului bugetul local. 

Nu au dreptul participe la 
• persoanele care debite de bugetul consolidat al statului 

de bugetul local al Municipiului Sibiu; 
• persoanele care de acordarea locurilor de veci, în mod gratu it, în 

toate cazuri le de lege (expl: veterani de de 
persoane deportate, persoane persecutate în timpul regimului politic instaurat 
în perioada 1945 - 1989, ai eroi lor martiri ai din 1989. 
persoane le-au fost oferite etc.): 

• Persoanele care dispun de locuri de mormânt concesionate în Cimitirul 
Municipal Sibiu, cu 
1. persoanelor care au concesionat locuri în Cimitirul Municipal Sibiu, dar nu 
au edificat funerare la data de 
ni ci nu au persoane înhumate în acele locuri, în în care, 
adjudecare, la concesiunea 
2. persoanelor care au dobândit locuri de mormânt în Cimitirul Municipal 
Sibiu prin 

Persoanele care, la a dc1mncrii ofertelor, se dovedesc au 
prevederile de mai sus vo r fi considerate au stipulate în Caietul 
de sarcini, cu de participare a 

9. - R EGULI PRIVIND OFERTELE 
(1) Ofertan tul are de a elabora oferta în conformitate cu prevederile 

de atribuire ale prevederilor art. 316 din O.U.G. nr. 57/20 19 
privind Codul administrativ. 

(2) Ofertele vor ti elaborate în limba vor fi depuse la adresa/locul precizat 
în de în plicuri închise sigilate. unul exterior unul 
interior (inserat în interiorul plicul ui exterior). Ofertele se în 
ordinea primirii lor, în Registrul Oferte, precizându-se data, ora minutul 
primirii acestora. 

(3) Pesoana are obligatia de a depune oferta în locul la 
pentru depunere, stabilite în procedurii. 

(4) Ofertele depuse la o a contractante decât cea sau 
expirarea pentru depunere vor fi returnate a fi 

deschise. 
(5) Persoanele înscrise la pot depune oferte financiare pentru mai multe 

loturi ce fac obiectul dar pot adjudeca doar un singur lot. 
(6) Fiecare participant poate depune doar o unui 

lot. Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al pe 
perioada de valabilitate de organizator. respectiv 6 luni de la data 
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(7) Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv cad în sarcina 
persoanei interesate. 

(8) ofertelor propiu-zise trebuie la data 
deschiderii acestora. 

(9) Pl icurile sigi late se predau comisiei de evaluare de secretarul comisiei în 
ziua pentru deschiderea lor, conform de 
comunicate pe site-urile Municipi ul ui Sibiu, Serviciului Public 
Admjnistrarea Cimitirului Municipal Sibiu la sediul organizatorului 

Atentie: Pentru fiecare lot pentru care înscrierea la ofertantul 
va depune un singur plic exterior În care se va afla un singur plic interior . 

plicur ilor exterioare (în care se plicul interior) va fi egal cu 
loturilor pentru care se face Înscrierea la 

10. -
( I) procedurii de se va face prin publicarea 

priv ind care se va publica cu cel 20 de zile 
calendaristice înainte de data pentru depunerea ofertelor. în Monitorul 
Oficia l al României, Partea a VI-a, într-un cotidian de pe paginile 
de internet ale Municipiului Sibiu Serviciului Public Administrarea 
Cimitirului Municipal Sibiu. 

(2) de se aprobarea de atribuire prin 
a Consiliului Local Sibiu. 

(3) În cazul în care se primesc de comisia de evaluare are 
de a în mod clar, complet la orice clarificare 

într-o care nu trebuie 5 zile de la 
primirea unei astfel de 

(4) Comisia de evaluare are de a transmite de 
le aferente toate persoanele interesate care au documentatia 

de atribuire, luând pentru a nu identitatea celui care a solicitat 
le respective. 

(5) În cazul în care solicitarea de clarificare nu a fost în timp util , punând 
astfel comisia de evaluare în imposibilitatea de a respecta termenul anterior 

aceasta din are de a la so licitarea de 
clarificare în în care perioada pentru elaborarea comunicarea 

face informarea persoanelor interesate înainte de data 
de depunere a ofertelor. 

11. - COMISIA DE EVALUARE ACESTEIA 
(1) Organizarea procedurii de I cu plic închis se va 

derula printr-o comisie de evaluare a ofertelor prin a 
Primarului Munjcipiului Sibiu. 

(2) Evaluarea ofertelor depuse se de comisia de evaluare, 
de un care cal itatea de membru. din 5 membri. 
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Secretariatul comisiei de evaJuare va fi asigurat prin intermediul unui secretar de 
comisie, care nu în componenta acesteia nu de drept de vot. 

(3) Membri i comisiei de evaluare supleantii acestora trebuie respecte regulile 
privind conflictul de interese. Membrii comisiei de evaluare sunt 
obligati sa dea o de compatibi litate, 
pe propria termenul de depunere a ofertelor, care se va 

de dosarul I 
Membrii comisiei de evaluare, precum orice care la 

comisiei de evaluare au de a datelor, 
info rmatiilor documentelor cuprinse în ofertele analizate. În caz de 
incompatibilitate, comisiei de evaluare va propune înlocuirea 
persoanei incompatibile cu unul dintre membrii 

(4) Deciziile comisiei de evaluare se cu votul membrilor. Comjsia 
de evaluare este legal numai în tuturor membri lor. 

(5) comisiei de evaluare sunt: 
a) întocmirea la de privind 

de atribuire; 
b) evaluarea ofertelor pe baza datelor, documentelor cuprinse 

în plicul exterior prin raportare la prevederile caietului de sarcini; 
c) elaborarea privind resp ingerea ofertei ca urmare a anali ze i 

documentelor din plicul exterior; 
d) analizarea evaluarea ofertelor propriu-zise (plicul interior); 
e) desemnarea ofertelor 
f) încadrarea în de anulare a proceduri i. 

(6) le secretarului comisiei de evaluare sunt: 
a) întocmirea Registrulu i de Oferte, în care vor fi ofertele 

înregistrate în ordinea primirii lor, precizându-se data, ora minutul; 
b) redactarea comunicarea documente 
c) întocmi rea procesului-verbal de evaluare a documentelor cuprinse în plicul 

exterior; 
d) întocmi rea procesului-verbal de evaluare a ofertelor documentelor 

cuprinse în plicul incerior; 
c) întocmirea raportului procedurii; 
t) îndeplinirea sarcini spec ifice necesare pentru buna a 

de publicare caiet de sarcini, informare 
membri i comisiei cu privire la ori ce pe tot parcursul 
licitaliei etc. 

12. -ORGANIZAREA 

Procedura de concesionare a locurilor de mormânt (loturi) se va face prin 
cu plic închis. 

Având în vedere considerabil al bunurilor (loturilor) care fac obiectul 
prin aceasta se va cu plic inchis, la datele orele stabi lite 

conform din prezenta . 
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depunerea ofertelor. la termenul stabilit prin public, se va 
proceda la astfel : 

a. În etapa 1 procedura de va Începe cu zona K118, rândul „d" din 
nr.1). 

b. În etapa 2, <lupa finalizarea etapei I, se va proceda la procedurii 
de începând cu zonele St , S2, pornind de la rândurile (în ordinea : a, 
b, c, d, e) din nr.2). 

În fuoctie de care au depus oferte Ja data 
in anuntul public, comisia de evaluare , prin secretariat, va comunica public pe site-urile 

Municipiului Sibiu, respectiv Serviciului Public Administrarea Cimitirului 
Municipal Sibiu la sediul serviciului public programarea in mod 
etapizat. 

se va conform etape. astfel: 
I - Etapa de depunere a ofertelor a de participare (documentele de 

eligibilitate). 
II - Etapa de evaluare a ofertelor în vederea 

La se pot înscrie doar persoanele interesate care îndeplinesc 
impuse prin ca.ietul de sarcini au depus oferte în conformitate cu prevederile 

de atribuire. 
Etapa de evaluare a ofertelor se va în faze: 

o În prima se deschide plicul exterior se de comisia de 
evaluare criteriile de eligibilitate. Acestea, îndeplinite în totalitate 
se trece la faza a doua. 

o În faza a doua se deschide plicul interior care oferta 
modalitatea de edificare a funerare, de mediu pe 
propria a ofe11antului. Se documentelor 
corectitudinea acestora. 

III - Etapa oferte i - la art. 11. 

13. - DETERMINAREA OFERTEI 
(I) Concedentul are de a stabili oferta pe baza criteriilor de 

atribuire precizate în de atribuire. 
(2) Pe parcursul procedurii de atribuire. concedentul are dreptul de a 

sol icita pentru demonstrarea ofertei cu 
cerintele solicitate. 

(3) Solicitarea de este de comisia de evaluare se transmite 
de concedent în termen de 3 zile de Ja primirea 
propunerii comisiei de evaluare. 

(4) trebu ie la sol icitarea concedentului în termen de 3 zile 
de la primirea acesteia. 

(5) Concedentul nu are dreptul ca. prin sol icitate. determine 
unui avantaj în favoarea unui ofertant. 

(6) Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare de secretarul comisiei în 
ziua pentru deschiderea lor, în de 

(7) deschiderea plicurilor exterioare în comisia de evaluare 
ofertele care nu prevederile cu privire la plicului 

exterior respectiv: depunerea tuturor documentelor solicitate în fo rma 
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precum îndeplinirea impuse pentru participarea la 

(8) Pentru continuarea procedurii de este necesar ca, 
deschiderea plicurilor exterioare, cel oferte criteriile 
de valabilitate. În caz contrar, se prevederile art. 314 alin. (15) din 
0.U.G. nr. 57/2019- Codul administrativ, respectiv, procedura de se va 
anula se va organiza o în de art. 314 alin. 
( 1) - (13) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

(9) analizarea plicului exterior, secretarul comisiei de evaluare 
procesul -verbal în care se va prec iza rezultatul analizei. 

(I O) Deschiderea plicurilor interioare se face numai semnarea procesului-
verbal la alin. (9) de membrii comisiei de evaluare. 

( 11 ) Sunt considerate oferte va labile ofertele care îndep.l inesc criteriile de 
valabilitate în ca ietul de sarcini. 

(12) În urma ofertelor de comisia de evaluare. pe baza criteriilor de 
valabil itate, secretaru l acesteia un proces-verbal în care 

ofertele valabile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de 
valabilitate motivele excluderii acestora din de la procedura de 
Procesul-verbal se de membrii comisiei de evaluare. 

(13) În baza procesului-verbal care la alin. (12). 
comjsia de evaluare în termen de o zi un raport pe care 
îl transmite concedentului. 

(14) În termen de 3 zile de la primirea raportului comisiei de evaluare, 
concedentul în scri s, cu confirmare de primire, ale 
oferte au fost excluse, indicând motivele excluderii. 

( 15) Raportul la alin. ( 13) se depune la dosarul 
( 16) Comisia de eva luare punctajul oferte, seama de 

ponderile pentru fiecare criteriu de atribuire, în prezenta 
Metodologie în Caietu l de sarcini. Oferta este oferta care 

ce l mai mare punctaj în urma criteriilor de atribuire. 
( 17) În cazul în care punctaje egale între pe primul loc, 

departajarea acestora se va face în de punctajul pentru criteriul 
de atribui re „cel mai mare nivel al valorii ofertate", ia r egalitatea va 
persista, se va lua în considerare cri teriul "condiJii specifice de ed[ficare a 
construcfieifimerare impuse de natura bunului concesionat". În cazul în care 

aplicarea acestui criteriu se va de egalitate. 
va fi declarat cel care a depus primul oferta (data, ora minutul - conform 
Registrului ofertelor). 

( 18) Pe baza ofertelor. secretarul comisiei de evaluare 
procesul-verbal care trebuie semnat de membrii comisiei. 

(I 9) În baza procesului-verbal care la alin. ( 18), 
comisia de evaluare în termen de o zi un rapo11 pe care 
îl transmite concedentului. 

(20) Concedentul are de a încheia contractul cu ofertantul a a 
fost ca fiind 
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(2 1) Concedentul are de a informa despre deciziile referitoare la 
atribuirea contractului, în scris, cu confirmare de primire, nu mai târziu de 3 
zi le de la emiterea acestora. 

(22) În cadrul la a lin. (2 1) concedentul are de a 
informa cu privire la acceptarea ofertelor prezentate. 

(23) În cadrul la alin. (21) concedentul are de a 
informa care au fost sau a nu a fost 

asupra motivelor ce au stat la baza deciziei respective. 
(24) Concedentul poate încheie contractul numai împlinirea unui termen de 

20 de zile calendaristice de la data la ali n. (2 1 ). 
(25) În cazul în care nu depuse cel 2 oferte valabile, 

se se va organiza o urmându-se din nou procedura 

(26) În cazul unei noi la termenul de I astfe l 
stabilit, nu se nici un ofertant cu cel 1 (una) se 

din nou la anularea iar este o 
iar suma este în valoare de cel de pornire, aceasta 

este 

14. - CRITERIILE DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE CONCESIUNE 
( I) Criteriile de atribuire a contractului de concesiune sunt: 

a) cel mai mare nivel al valorii ofertate per lot - pondere 40% ; 
b) mediului - pondere 20%. 
c) specifice impuse de natura bunului concesionat - pondere 40% ; 

(2) Pentru criteriul de atribui re la alin. ( I), lit. b) la 
vor prezenta o pe propria privind respectarea 

din domeniul mediului mediului. 
(3) Pentru criteriul de atribuire la alin. ( I), lit. c) la 

vor modalitatea de realizare a funerare, având în 
vedere cele posibile 

A. - modalitate în care înhumarea se în 
cu fi ride betonate (ed ificarea criptei este obl igatorie la din 

oTanit)· o ' 
B. modalitate în care înhumarea se direct în 

de 
(4) Algoritmul de calcul pentru cele trei criterii este 

4.1 pentru criteriul de atribuire la alin. (I), lit. a) - nivelul valorii 
ofertate: 

Punctajul R(n) se acorda astfel: 
a) Pentru cel mai mare nivel ofertat al se punctajul maxim 

alocat de 40 puncte; 
b) Pentru celelalte ofertate punctajul R(n) se 

astfel: R(n) = (Nivel ofertat I Nivel maxim ofertat) x 40 pct 
4.2 pentru criteriul de atribuire la art. 12 alin. (l). lit. b) -

mediului: 
Punctaj ul se astfel: 
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a) Daca ofertantul pe propria privind 
respectarea din domeniul mediului mediului - se 

20 puncte; 
b) Daca ofertantul nu dovada privind declarapa pc propria 

privind respectarea din domeniul mediului 
mediului - se O puncte. 

4.3 pentru criteriul de atribuire la alin. ( I), lit. c) - specifice de 
edificare a fun erare impuse de natura bunului concesionat: 
Punctajul C(n) se astfel: 

Comisia de evaluare a dosarelor va analiza modalitatea de realizare a 
funerare propuse de va acorda punctaj astfel : 

- punctaj maxim pentru modaljtatea de cu 
- (cu firide betonate)" (40 pct.); 

- punctaj minim pentru modalitatea de 
de (10 pct). 

Nedepunerea formularului nr. 3.1 privind modalitatea de ed ificare a construcpei funerare 
sau lipsa acestuia ori completarea lui duce la descalificarea ofertantului. 

15. - ANULAREA PROCEDURII 
(I) Comisia de evaluare are de a anula procedura deschiderea 

plicurilor exterioare nu sunt cel oferte care 
în de atribuire. 

(2) În cazul în care, în cadrul celei de-a doua proceduri de nu se 
depune nicio comisia de evaluare procedura de 

se depune o singura procedura de licitatie 

(3) Pentru cea de-a doua va fi de atribuire 
pentru prima licitatie. 

(4) Cea de-a doua se în ca procedura 
începând cu publicarea privind 

(5) Comisia de evaluare are dreptul de a anula procedura pentru atribuirea 
contractului de concesiune în în care se abateri grave de la 
prevederile legale care afecteaza procedura de sau fac imposibila 
încheierea contractului. 

Procedura de se în cazul în care sunt îndeplinite în mod 
cumulativ 

a) în cadrul de atribuire în modul de aplicare a procedurij de 
se erori sau omisiuni care au ca etect principiilor 

tratamentului egal. liberei 

b) organizatorul se în imposibilitate de a adopta corective, 
ca acestea sa la rândul lor. la încalcarea principiilor la lit. 
a). 

(6) Comisia de evaluare are de a comunica, tuturor la 
procedura de în cel mult 3 zile de la data atât 
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încetarea pe care le-au creat prin depunerea ofertelor, cât 
motivul concret care a determinat decizia. 

din diferite motive se se sau se decizia de 
amânare. revocare sau anulare nu poate fi de În acest caz, 

li se va înapoia în termen de 10 zile de participare la 
taxa de participare la contravaloarea de 

pe baza unei cereri scrise înregistrate la sed iul Serviciului Pu bl ic 
Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu. 

16. - ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE 
(I) Contractul se încheie în fo rma sub Contractul se 

încheie în exemplare, câte unul pentru fiecare parte - conccdcnt 
concesionar. 

(2) Refuzul ofertantulu i declarat de a încheia contractu l atrage sine 
plata daunelor-interese, precum de partic ipare de 
organizator. Prin depunerea de participare la procedura de 

ofertantul ca acceptat prevederile caietului de 
sarcini ale de cons ili u local care 

de atribu ire. 
(3) În cazul în care ofertantul declarat încheierea contractului. 

procedura de Licitape se iar organizatorul reia procedura de 
(4) În cazul î n care organi zatorul nu poate încheia contractul cu ofertantul declarat 

din cauza faptu lui ofertantul în se afla într-o de 
sau în imposibilitatea de a executa contractul, comisia de 

evaluare are dreptul declare oferta pe locul doi. în 
în care aceasta este În cazu l în care nu o 

pe locul doi organ izatorul reia procedura de 
(5) Valoarea a concesiun ii va deveni contractu lui de 

concesiune. de participare a ofertantului se poate constitui 
din valoarea (valoare-parte a cuantumului cu 

acordul expres al constituitorului, în caz contrar aceasta urmând a-i fi 
acestuia la cerere, în termen de 5 zile de la semnarea contractului de 
concesiune. 

(6) Pe durata contractului de concesiune, concesionarul va suporta distinct de 
taxa de cimitir, precum orice alte costuri 

necesare amplasamentulu i locului de mormânt. 
(7) Nu este locului de mormânt. 

17. - INCIDENTE 
Eventualele cu privire la publice se vor depune la 
registratura Serviciului Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu în termen 
de 48 de ore de la data iar comisia de a 

va analiza în termen de 5 zile de la data 
acestora. 

de comisie va fi la contestatorului, în sc ris. 
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În cazul în care se ofertantul se poate adresa de 
contencios administrativ, Tribunalului Sibiu, Str. Ocnei nr. 33, cu respectarea 

din Legea nr. 554 I 2004 privind contenciosul administrativ, cu 
le le ulterioare. 

18. - CLAUZE REFERITOARE LA ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE 
CONCESIUNE 

Contractul de concesiune 
a) de drept, prin expirarea perioadei pentru care a fost încheiat; 
b) înainte de termen: 

I. - prin acordul 
2. - când concesionarul/titularul la dreptul de concesiune în favoarea 

Cimitirului Municipal Sibiu (nu este în ca::ul În 
care este cel puf in o in locul de mormânt); 

3. - prin reziliere de concedent pentru nerespectarea clauze lor 
contractuale a prevederi lor în de atribuire la 

ori în Regulamentul de organi::.are fimcfionare a Cimitirului Municipal 
Sibiu, aprobat prin H.C.L. Sibiu nr. 278/2021, precum în cazul 
caracteristic ilor tehnice arhitecturale ale funerare edificate: 

4. - când locul concesionat este în mai mult de 2 ani ; 
5. - în urma punerii în executare a unei 

În cazul neîncheierii sau rezilierii Contractului din culpa concesionarului, 
acesta din nu va mai avea dreptul de a participa la li citatiile organizate de 
Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu. nici în nume propriu 
nici prin timp de 12 luni calculat de la data când ar fi trebuit încheiat 
contractul , respecti v de la data rezilierii. 

19. - FINALE 

Drepturile (respecti v alte ale 
concesionarului ) se stabilesc prin contractul de concesiune. 

Prin încheierea contractului de conces iune, toate impuse prin 
caietul de sarcini se acceptate, atât de concedent, cât 
de concesionar. 

În cazul neîncheierii sau rezilierii Contractului din culpa concesionarului, 
acesta din nu va mai avea dreptul de a participa la orga ni zate de 
Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu, nici în nume propriu 

mc1 pnn mt timp de 12 luni calculat de la data când ar fi trebuit încheiat 
contractul , res cti v de la data rezil ieri i. 

Corina 
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Anexa 3 la Raport nr. 13600119 .07 .2022 

INSTRUCTIUNJ PENTRU OFERT ANTI . ' 

se va etapizat în datele de • la sediul Serviciului 
Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu (S.P.A.C.M.S.), Str. Calea 
nr. 155, Sibiu, conform programului comunicat de organizatorul 

Înscrierea la se va face în perioada inclusiv, între orele 
8:00 14:00 la sediu l Serviciului Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu din 
Str. Calea nr. 155. 

În vederea la ofertantul trebuie 

Taxa de atribuire (metodologia 
caietul de sarcini al pentru inclusiv toate 
documentele necesare În de 300,00 lei se pentru fiecare lot 
ofertat la casieria Serviciului Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu din 
Str. Calea nr. 155, între orele 8:00 - 14:00. Taxa de 
documente de atribuire nu se restituie. 
Taxa de participare la este în valoare de 400,00 lei pentru fiecare lot 
ofertat. Taxa de participare la nu se restituie. 

pot achite taxa de participare la astfel: 

• Prin virament bancar, în contul RO I 7TREZ5765006XXX00022 I 
deschis la Trezoreria Sibiu, Titular Serviciul Public Admjnistrarea 
Cimitirului Municipal Sibiu, CIF 15235 I 02, trebuie fie 

în contul organizatorului la data Se va 
cont, la achitarea taxei de participare, de termenele necesare 

pentru efectuarea interbancare (1-3 zi le 
Taxa de participare la licitatie nu se restituie. 

de participare la în de 1000,00 lei, indiferent de 
de oferte financiare depuse aferente loturilor licitate, în contul 

RO I 7TREZ5765006XXX00022 I deschis la Trezoreria Sibiu, titular Serviciul Public 
Administrarea Cirilltirului Municipal Sibiu, C.Î.F. 15235102. Se va cont, la 
achitarea de termenele necesare pentru efectuarea 
interbancare ( 1-3 zile nu se va putea constitui prin de 
asigurare sau prin scrisoare de 
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1. INSTRUCTIUNI PRIVIND CONTINUT UL DOCUMENTELOR , ' 
l. l Documentele ce a fi depuse de ofertant la procedura de 

privind concesionarea locurilor de mormânt (dispuse în loturi 
de câte l sau 2 locuri de mormânt) din incinta Cimitirului Municipal Sibiu: 
ofertantului (Formular nr. 1); 

de participare (Fomrnlar nr. 2); 
Formular de (Formular nr. 3); 
Formular edificare (Formular nr. 3.1 ); 
Cerere de participare (Formular nr. 4); 

pe propria (Formular nr. 5); 
de mediu pe propria de 

ofertant); 
Documente de capabilitate. 

1.2 Documente de capabilitate pentru stabi lirea ofertei: 

În vederea la privind concesionarea locurilor de 
mor mânt (dispuse î n loturi de câte l sau 2 Jocuri de mormânt) din incinta Cimitirului 
Municipal Sibiu, trebuie prezinte, în mod obligatoriu, 
documente: 

a) Copie de pe cartea/buletinul de identitate a l ofertantului împuternici rea 
de notarul public în original (în cazul în care oferte le sunt 

depuse de 
b) Certificat fiscal prin care ateste faptul nu are datorii bugetare de 

a Publice - original sau copie 
c) Certificat fiscal prin care ateste faptul nu are datorii bugetare de 

Municipiul S ibiu - orig inal sau copie 
d) Dovada contravalorii de atribuire, a taxei de participai-e 

la în cuantumul aferent de loturi ofertate. a de 
participare la . 

Oricare dintre documentele solicitate prin de atribuire 
(Metodologie, Caiet de sarcini), care 11u se În of erta de ofertant, 
duce la descalificarea acestuia. 

Depunerea unui document nevalabil sau ilizibil, cu 
va atrage descalificarea ofertantului. 

Atentie: Pentru fiecare lot pentru care înscrierea la 
ofer tantul va depune un singur plic exterior în care se va afla un singur plic 
interior. 
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plicurilor exterioare (în care se plicul interior) va fi 
egal cu loturilor pentru care se face înscrierea la 

În cazul în care ofertantu l depune mai multe plicuri cu oferte (pentru mai 
multe loturi), ordinea acestora la registratura 
C imi tirului Municipal S ibiu ordinea de a loturilor licitate. 

Adjudecarea unui lot de ofertant duce la considerarea ca 
nevalabile a tuturor celorlalte oferte depuse de acesta pentru alte loturi. 

2. ORGANIZAREA 

Data în vederea loturilor cu loc/locuri de mormânt se 
va face prin în Monitorul Oficial al României partea a VT-a, în presa 

paginile de internet a le Municipiului Sibiu Serviciului Public 
Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu. 

de se trimite spre publicare cu cel 20 de z ile calendaristice înainte 
de data de depunere a ofertelor. 

vor depune câte 2 plicuri închise, netransparente sigilate, unul exterior (plic 
format A4) unul interior. 

Persoanele înscrise la licitatie pot depune oferte {i11a11ciare pentru mai multe 
loturi ce fac obiectul licitatiei, dar pot adjudeca doar u11 singur lot. Fiecare 
participant poate depu11e doar o singurii unui lot. 

Plicul exterior va cuprinde plicul interior care la rândul lui va oferta de 
modalitatea de edificare a funerare de mediu. Plicul exterior 
va cuprinde, de asemenea, documentele solicitate conform caietului de 
sarc ini/metodologiei prezentelor Pe plicul exterior se va lipi (capsa) 
cererea de partic ipare (Formular nr. 4) . 

Pentru procedurii este obligatorie part1c1parea a ce l 2 
iar desigilarea primului pi ic (cel exterior) al oferte lor cel 

2 oferte valabile. care în prezentele 
de atribuire. 

Se începe parcurgând etape: 

Se actelor doveditoare de a de partic ipare. a taxei 
de partic ipare a pentru participare: 
se identitatea pe baza acte lor de identitate; 
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se documentele îndeplinesc de eligibilitate; 
se ofertele care nu totalitatea documentelor a date lor în 

de atribuire (inclusiv în prezentele 
se se de membrii comisiei de evaluare un proces verbal 
în care se rezultatul analizei documentelor de plicurile 
exterioare (proces verbal de - etapa I - deschiderea plicurilor exterioare); 
în în care cel 2 oferte valabile. se deschid plicurile 
interioare ale acestora (care ofertele financiare. modalitatea de edificare a 

funerare de mediu a ofertantului); 
comisia de evaluare punctajul oferte. seama de ponderile 

pentru fiecare criteriu de atribuire. Oferta este oferta care 
cel mai mare punctaj în urma criteriilor de atribuire; 

în cazul în care egale între pe primul loc, 
departajarea acestora se va face în de pentru criteriul de 
atribuire „cel mai mare nivel al valorii ofertare··. iar egalitatea va persista. se 
va lua în considerare criteriul spec(fice (modalitatea) de edificare a 

funerare impuse de natura bunului concesionat". În cazul în care 
aplicarea acestui criteriu se va de egalitate, va fi 

declarat cel care a depus primul oferta (data, ora minutul). 
Comisia de evaluare a ofe1telor va încheia un proces verbal de adjudecare, în 
exemplare. care trebuie semnat de membrii Comis iei (proces verbal de !icitafie 
- etapa a li-a - deschiderea plicurilor interioare analiza ofertelor). 

În cazul în care nu depuse cel 2 oferte valabile, se 
se va organiza o urmându-se din nou procedura 

În cazul unei noi la termenul de astfel stabilit, nu se 
nici un ofertant cu cel 1 (una) se din nou la 

anularea iar este o iar suma este 
în valoare de cel de pornire, aceasta este 

stabilirea ofertantului care au depus oferte valabile 
vor fi În scris de organizatorul despre rezultatul 

Ofertele sunt considerate inacceptabile în de deschidere se în 
una dintre 

ofertele au fost depuse data ora sau la decât cea 
mai sus; 

m1 sullt de de participare la taxa de participare, 
conform de atribuire, precum de toate documentele 
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solicitate prin caietul de sarcini, metodologia prezentele ori 
documentele depuse sau infonnafiilefurnizate se dovedesc aflfalse. 

3. MODUL DE A DE ATRIBUIRE 

de atribuire se de la sediul Serviciului Public Administrarea 
Cimitirului Municipal Sibiu, Str. Calea nr. 155. 

4. POSIBILITATEA RETRAGERTI OFERTEI 

Orice ofertant arc dreptu l de retrage oferta numai la data pentru 
depunerea ofertei numai printr-o solicitare în acest sens. 

Ofertantul nu are dreptul de retrage oferta expirarea datei stabilite 
pentru depunerea ofertelor sub excluderii acestuia de la procedura de 

5. DESCHIDEREA OFERTELOR 

Ofertele vor fi deschise la data ora stabilite pentru conform 
I programarea pe zile orc urmând a fi pe site-urile 
Municipiului Sibiu, Serviciului Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu la 
ediul serviciului public, conform Caietului de sarcini, în prezenta tuturor membrilor 

comisiei legal constituite, la sediul Serviciului Public Administrarea Cimitirului 
Municipal Sibiu. Str. Calea nr. 155. 

6. PRIVIND FORMELE DE COMUNICA RE LIMBA 
ÎN ÎNTRE 

Documentele. deciziile alte care trebuie transmise între 
se vor face în sau publicare pe paginile de internet ale 
Municipiului Sibiu, Serviciului Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu la 
sediul serviciului public prin 

Toate documentele vor fi întocmite în limba 

7. PRIVIND NECESARE PENTRU 
DOCU MENTELE OFERTELOR 

Documentele depuse de ofertant vor fi semnate olograf. este cazul. de persoanele 
desemnate legal pentru fiecare document. 

8. PRIVIND ANULAREA 

Anularea Ji citatici poate fi atunci când: 

s 



nici unul dintre documentele prezentate de nu corespund prevederilor 
din documentele 
nu a fost depus minim de oferte valabile în prezentele 
se nereguli importante în derularea care principiile 

la art. 311 din O.U.G. nr. 57/20 19 privind Codul Administrativ: 
în cazul unor întemeiate, admise. 

Anularea se face prin a Com isiei de se va 
comunica în scri s tuturor motivele care au stat la baza acestei 

9. DEPUNEREA, 

Eventualele cu privire la publ ice se vor depune la 
registratura Serviciului Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu, Str. Calea 

nr. 155. în termen de 48 de ore de la data iar 
comisia de a va analiza instrumenta înregistrate 
în termen de 5 zile de la data acestora. 

de rezultatul pot depune 
în Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ. 

10. DISPOZITU GENERALE 
' 

Documentele ofertei trebuie fie obligatoriu numerotate semnate olograf. 

Nu se completarea ofertei deschidere. 

În în care se lipsa vreunui document oferta va fi 

Metodologia (Anexa nr. 1), Caietul de sarcini (Anexa nr. 2), prezentele 
(Anexa nr. 3), precum formulare constituie 

Documentatia de atribuire: 

ofertantului (Formular nr. 1 ); 
de participare (Formular nr. 2): 

Formular de (Formular nr. 3); 
Formular edificare (Fomrnlar nr. 3 .1 ); 
Cerere de participare (Formular nr. 4); 

pe propria (Formular nr. 5); 
nr. 1 nr. 2 cu loturile/locurile de mormânt amplasamentele acestora 

(Kll 8, S l S2); 
nr. 3 nr. 4 - mod realizare funerare. 
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Anexa la Raport nr. 13600/19.07.2022 - Formularul nr. I 

OFERTANTULU I 

pentru participarea la cu plic închis, pentru concesionarea 
locurilor de mormânt în Zona Aleea de acces din Cimitirul Municipal Sibiu, 

Str. Calea nr. 155, jud. Sibiu 
r370 locuri zona stânga (S I S2) + 60 locuri zona dreapta (K I 18)1 

I. Ofertant: Numele __________________ ____ _ 

Prenumele. _____________________ _ 

" CNP: l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_I 

3. Carte I Buletin de identitate, Seria ___ __ Nr. __________ _ 

4. Adresa de domici liu --------------------- -

5. Telefon -------- -------------------
6. Adresa ele e-mail ---- --------- ----- -----
7. Nr. cont IBAN: 1_1_1_1_1_ 1_1_1_1_ 1_1_1_1_1_1_1_1_1_ 1_ 1_1 l_l_l_I 

8. Banca ---------------------------
9. Adresa de ____________________ _ 

Data ------- Ofertant 



Anexa la Raport nr. 13600/19 .07 .2022 - Formularul nr. 2 

DE PARTICIPARE 

la cu plic închis, pentru concesionarea 
locurilor de mormânt în Zona Aleea de acces din Cimitirul Municipal Sibiu, 

Str. Calea nr. 155, jud. Sibiu 
[370 locuri zona stânga (S I S2) + 60 locuri zona dreapta (K I I 8)) 

SERVJCIUL PUBLIC ADM INISTRAREA CIMITIRULUI MUNICIPAL SIBIU 
Ca urmare a publicitar în ____________ _ _ 

din data de __________ _ 

Prin prezenta. 

(numele prenumele) 

manifest de participare la licita\ia cu plic închis pentru concesionarea unui 
lot format din unul I locuri de mormânt (se doar una dintre cele 
l'ariante) conform publicate, de Serviciul Public 
Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu, conform anun\ului de publicare. 

Am luat de de participare la a pentru încheierea 
contractului , a respingerii ofertei , de pierdere a de participare la 

în de atribuire îmi asum responsabilitatea pierderii lor 
în stabilite. 

Am luat la inclusiv despre posibilitatea în teren a lotului/loturilor 
pentru care licitez îmi asum preluarea acestuia (lotului) în stadiul fizic în care acesta se 

a emite vreo pretentie de un eventual viciu al lotului de teren) 
constatat adjudecare. 

Data ------- Ofertant 



Anexa la Raport nr. 13600/19 .07 .2022 - Formularul nr. 3 

FORMULAR DE 

Pentru concesionarea, prin cu plic închis, din data de a lotului de 
mormânt în zona identificat cu indicativul 

(se una dinrre cele trei rnriante: K 118 sau S /, S2 ) 

- - --------------------- conform publicate 
nr. l nr. 2. 
(se indicativul.format din patru coordonate: câmpul, râ11d11/, 111111uiru/) 

Oferim un de-------------------------- lei. 
(în c(fre litere) 

faptul în cazul în care oferta va fi ne 
în întregime, toate de concesionare de 

organizatorul procedurii în de atribuire în caietul de sarcini. 

Ofe1ta este la fina lizarea procedurii de atribuire a contractului de 
concesiune, în în care Consiliul Local al Municipiului Sibiu prin Serviciul Public 
Administrarea Cimitiru lui Municipal Sibiu nu decide altfel. 

Ofertant 



Anexa la Raport nr. 13600/19.07.2022 - Formularul nr. 3. 1 

FORMULAR MODALITATE EDIFICARE 

pentru concesionarea, prin cu plic închis, din data de a lotului de 
mormânt în zona identificat cu indicativul 

(se me11(io11eu: ii 1111u dintre cefe trei w1r ia111e: K I 18 su11 S I . 51) 

------- ---------------- conform publicate 
nr. l nr. 2. 
(se men(iom:u:ci indicU1irnlfor111at din patru coordonate: c1Împ11/, rtî11t/11/, 1111111flru/) 

Declar în mod expres di modalitatea de edificare a construqie i funerare, aferente lotului 
pentru care lic itez, în cazul este 

A. - modalitate în care înhumarea se în 
cu firide betonate (edificarea criptei este obligatorie la construc\i ile din 

granit); 

B. modalitate în care înhumarea se direct 
în de 

A se Încercui doar una dintre l'ariantele de mai sus scrise cu caractere aldine 
(varianta A sau varianta 8). 

faptul în cazul în care oferta va fi ne 
neconditional în întregime. toate de concesionare de 

organizatorul procedurii în de atribuire în caietul de sarcini. 

Ofertant 



Anexa la Raport nr. 13600/ 19.07.2022 -Formularul nr. 4 

CERERE DE PARTICIPARE 

la cu plic înch is, din data de /2022 pentru concesionarea unui lot cu loc/uri de 
mormânt în Zona Aleea de acces din Cimitirul Municipal Sibiu, 

S C I D b - .. I -5 . d s ·b· tr. a ea um rav11 nr. ) ' IU • I 1 U 
NR. I DATA DOCUMENTE DEP USE ÎN 
CRT. PLICUL EXTERIOR ÎNCHIS 
I. NUMELE PRENUMELE -Ofertantului Nume: 

Prenume: 

2. ADRESA OFERTANTULUI, 

Telefon 
Adresa de e-mail 

3. CERTTFICAT BUGETUL CONSOLIDAT - Nr. din: 
ANAF 

4. CERTIFICAT FISCAL BUGET LOCAL Nr. din: 

6. TAXA DE PARTICIPARE: lei Nr.doc plata. din 

7. DE PARTICIPARE - 1000 lei Nr.doc plata Nr. din 

8. PUC INTERIOR SIGILAT CARE 

• OFERTA FI 
• MODALITATEA DE EDIFICARE A 

• DE MEDI U Indicativul lotului: 

(se indicativul* lotului) 
............ 

*mod de completare a indicati vului lotului , 
conform schitelor nr. I nr.2: rând_nr._) 

(secf iunea_ câmp_ rând_ nr._j 

A NU SE DESCHIDE PLICUL LA DATA DE ... ... ORA .... (data conform anunfului public ) 
Subsemnatul exprim, în mod expres, ca organizatorul publice (Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal 

Sibiu) colecteze, utilizeze prelucreze datele cu caracter personal (nume, prenume, C.N.P., telefon, e-mail) utilizând mijloace 
manuale/informatice destinate întocmirii, încheierii tuturor documentelor aferente publice a datelor cu caracter personal 

de acestea. Am luat la datele vor fi tratate in conformitate cu prevederile Regulamentului General 
privind Datelor (RGPD) nr. 679/27.04.2016, privind persoanelor fizice în ceea ce prelucrarea datelor cu caracter 
personal libera a acestor date, cu ulterioare. 

DATA: 
(numele si prenumele în clar) 



Anexa la Raport nr. 13600/ 19.07.2022 - Formularul nr. 5 

DECLARA PE PROPRIE 

Sub. emnatul/Subsemnata. . 

ro mân, fiu l/fiica Jui si al /a 

la data de ________ , în -------------- --

cu domici liul în ----------------------------
1 c g i t im a t / 1 e g i t im a cu scria nr. CNP 
-------------------' prin prezenta, cunoscând prevederile 
art. 326 din Codul Penal cu privi re la falsul în declar pe propria 

I. Nu EU nici sunteti loc de mormânt 
concesionat la cerer e în Cimitirul Municipal Sibiu, ori atribuit, la cerere, În mod 
gratuit în baza prevederilor legale (expl: veteran de de 
persoane deportate, persoane persecutate fn timpul regimului politic instaurat în 
perioada 1945 - 1989, ai Eroilor marii ri ai Revolufiei din Decembrie 1989. 
persoane le-au fost oferite etc.). 

2. EU loc de mormânt concesionat 
la cerere în C imitirul Municipal Sibiu. dar nu au fost edificate 
fun era re la data de nici nu sunt persoane 
Înhumate în acele locuri. Declar obl ig, EU 

la dreptul de concesiune asupra locului de mormânt 
în în care voi adjudeca prin Data dreptu lui de 
conces iune va ti data contractului de concesiune atribuit ca urmare 
a prin 

3. La din data de I 12022, subsemnatul( a) particip, prin 
depunerea documentelor a ofertei tinanciarc, în calitate de membru-reprezentant 
al familiei cu numele , cunoscând faptul prin „familie" 
se so\ul, copiii minori, iar unei familii i se poate atribui prin 
concesiune, în cazul la doar un s ingur lot (format din unul 
sau locuri de mormânt), iar având numele, prenumele 
_______________________ ________ 

CNP . I U 
la licita\ic. 

4. Am luat act de care trebuie îndeplinite pentru participarea la 
conform Caietului de sarcini sunt de acord cu acestea. 
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5. Depun, ca de paiiicipare la acte originale sau f'otcopii ale 
documentelor solicitate, iar pentru actele depuse în fotocopie „ conform cu 
originalu/'', voi prezenta comisiei de la solicitare, documentele originale. 

6. Am primit constând î n: 

ofertantului (Fonnular nr. l) 
de participare (Formular nr.2) 

Oferta (Formular nr.3) 
Modalitate edificare (Formular nr.3.1) 
Cere re de participare (Formular nr.4) 

pe propria (Formular nr.5) 
de 

Caiet de sarcini 
pentru 

nr. I nr.2 cu loturile/ locurile de mormânt dispuse în zonele S .l-S2, respectiv 
K118 

nr. I nr.2 mod realiza re funerare. 

Pentru eventuale ulterioare, datele de contact sunt : 
- T elefon fix _________ _ 
- Telefon mobil ____ ____ _ 

- E-mail ------------

Prezenta este la data de concedent a 
semnarea contractului de concesiune. 

Data ______ _ declarant 

A se incercui in Dec/ara{ie expresiile cu rnajuscule (litere mari) de la punctele I, 2 
3, care corespund. 
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