
PROCEDURA DE LICITAȚIE 

 

 

1. Obiectul licitației 
Obiectul licitației îl constituie vânzarea de iarbă necosită de pe 3 (trei)  loturi (doua de 15 ha și 
un lot în suprafață de 20 ha). 
 
2. Data organizarii licitației 
Licitația va avea loc la sediul R.A Aeroportul „Ștefan cel Mare” - Suceava, orașul Salcea, județul 
Suceava, str. Aeroportului nr.1 în data de 21 MAI 2020, orele 10:00 și se va repeta în fiecare zi 
de joi si luni pentru loturile neadjudecate. 
 
3. Modalitatea de publicitate a anunțului de licitație 
Mediatizarea anunțului se va face prin publicarea acestuia: 
- pe pagina de internet a Regiei la adresa www.aeroportsuceava.ro; 
- pe pagina oficială de Facebook a Regiei la adresa: 
https://www.facebook.com/AeroportulStefancelMareSuceava; 
- la avizierul Regiei. 
 
4. Conținutul anunțului pentru licitație 
R.A. Aeroportul „Ștefan cel Mare” Suceava, organizează cu sediul său din orașul Salcea, str. 
Aeroportului, nr.1, telefon 0230 529999, fax 0230 529621, e-mail: office@aeroportsuceava.ro, 
organizează în data de 21 MAI 2020, ora 10:00. Licitația publică cu ofertă în plic închis pentru 
VÂNZAREA DE IARBĂ NECOSITĂ DE PE 3 (TREI) LOTURI, RESPECTIV 2 (DOUĂ) 

LOTURI ÎN SUPRAFAȚĂ DE CÂTE 15 HA ȘI 1 (UN)  LOT ÎN SUPRAFAȚĂ DE 20 HA. 
Data limită de depunere a documentelor de participare la licitatie 21 MAI 2020, ora 10:00. 
Înscrierile se fac zilnic, la secretariatul R.A Aeroportul Ștefan cel Mare Suceava, între orele 09-
15. 
Licitația se adresează atât persoanelor fizice, cât și juridice. 
Documentația pentru licitație, care contine Cererea de participare la licitație și Formularul de 

oferta (disponibile on-line și la sediul autorității) se vor depune pana în data 21 MAI 2020 ora 

10:00 la secretariatul R.A Aeroportul Ștefan cel Mare Suceava. 
 Se va licita pentru fiecare lot în parte. 
În caz de neadjudecare, licitația se va repeta în fiecare zi de Joi si Luni ora 10:00. 
Criteriul de atribuire a contractului este prețul cel mai mare licitat pentru fiecare lot. 
Prețul de pornire la licitație este de 180 Lei/ha. La valoarea prețului de pornire și a prețului la 
care se va adjudeca licitația se adaugă cota legală de TVA.  
 

5. Perioada de vizitare a amplasamentului 
Pentru persoanele interesate, de la apariția anunțului până în preziua organizării licitației la 
sediul R.A Aeroportului Stefan cel Mare – Suceava in zilele lucratoare între orele 09-14. 
 
6. Perioada de valabilitate a contractului 
Contractul va fi încheiat in termen de 5 zile  lucratoare de la data desemnării câstigătorului, 
având valabilitatea până la data de 01.10.2018 
 
7.Prezentare generală 
Loturile de iarbă necosita se află amplasate în exteriorul aerogarii Aeroportului „Ștefan cel 
Mare” – Suceava în zona siguranței pistei. 
 

http://www.aeroportsuceava.ro/
https://www.facebook.com/AeroportulStefancelMareSuceava
mailto:office@aeroportsuceava.ro


8. Obligatiile principale ale R.A Aeroportul „Stefan cel Mare”-Suceava 
- să pună la dispoziția ofertantului câstigător lotul, liber de sarcini, în baza unui proces verbal de 
predare lot. 
- să asigure accesul personalului angajat al ofertantului câstigator la lotul licitat. Accesul 
personalului se va face in conformitate strictă cu Regulamentul propriu al R.A Aeroportul 
„Ștefan cel Mare”- Suceava privind accesul personalului și al autovehiculelor în incinta 
aeroportului care va fi adus la cunoștința ofertantului câștigător odată cu semnarea contractului 
de închiriere. 
- să emită factura pentru încasarea contravalorii lotului licitat. 
 
9. Obligațiile ofertantului câstigător 
- va efectua prima cosire a lotului de iarba adjudecat, in termen de 3 zile de la semnarea 
contractului 
- va ridica iarba cosita in termen de 3 zile de la cosire 
- să plateasca tariful licitat după fiecare cosire a lotului, în baza facturii emise de locator. 
 
10. Documente care dovedesc înregistrarea 
- Cererea de participare la licitație 
- Copie CI/Copie dupa CIF pentru persoane juridice 
- Formularul de oferta 
 
11. Procedura de licitație: Licitație publică cu plic închis 
- nu se accepta oferte sub tariful licitat 
- pasul minim de licitație este de 10 lei. Astfel nici o ofertă nu va conține subdiviziuni ale leului 
(exemplu, se poate oferta 190 lei/ha, dar nu se poate oferta 185,5 sau 180,01 lei/ha) 
- Criteriul de atribuire a contractului de închiriere este: oferta cu tariful cel mai mare licitat. 

În cazul în care se constată că pentru un lot licitat există mai multe oferte potențial câstigătoare, 
având aceeasi valoare a tarifului licitat, se va solicita respectivilor ofertanți, în scris, să prezinte o 
noua ofertă. 
Informatii suplementare la telefon 0230 529999 ( intre orele 07:30-15:00) 
 

12. Prezentarea și depunerea ofertei 
Ofertanții vor depune la sediul R.A Aeroportul „Ștefan cel Mare” Cererea de participare la 
licitatie, Copie CI și Formularul de ofertă într-un plic sigilat. 
Ofertele se depun la sediul RA Aeroportul „Ștefan cel Mare” Suceava din str. Aeroportului Nr. 
1, Oraș Salcea, în fiecare zi lucratoare, după publicarea anunțului privind licitația publică, între 
orele 09:00 -15:00 până la data de 21 MAI 2020, orele 10:00. 

Nu este obligatorie prezența nici unui reprezentant al ofertantului la procedura de licitație. 
Ofertele vor fi înregistrate, în ordinea primirii, în registrul de evidență a corespondenței 
locatorului, precizându-se data și ora. 
Licitația se consideră validă chiar și cu participarea unui singur ofertant pentru fiecare lot licitat. 
Documentele primite și înregistrate după termenul limită de primire prevăzut în anunțul 
publicitar vor fi excluse de la licitație și vor fi înapoiate ofertanților. 
 
13.Desfășurarea licitației publice cu plic închis 
Pot participa la licitația publică cu ofertă plic închis toate persoanele juridice și fizice care au 
depus cererea de participare la licitație și Formularul de ofertă. 
Licitația se desfășoară în data de 21 MAI 2020, orele 10:00. 



Plicurile se vor deschide de către presedintele comisiei de licitație în prezența comisiei de 
licitație numită prin Decizie de către Directorul General al Regiei și eventual a reprezentanților 
ofertanților. 
 Plicul cu formularul de ofertă sigilat se va deschide doar după verificarea existenței și 
validității documentelor prevazute la punctul 10. 
 Comisia va întocmi un proces verbal de licitație, în care va înscrie toate documentele din 
cadrul ofertelor prezentate precum și evaluarea acestora. 
Se va întocmi pentru fiecare lot scos la licitație câte o fișă în care vor fi înscrise toate ofertele 
primite.  
 Câștigătorul licitației va fi desemnat ofertantul care prezintă oferta cu tariful cel mai mare 
licitat și va primi comunicarea cu rezultatul procedurii de licitație împreună cu invitația că în 
termen de 5 zile să se prezinte pentru închirierea contractului. 
 



 
FORMULARUL A  

Ofertant 

................................ 

(denumirea/numele) 
 

 

CERERE DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE 

Nr. ......../.................... 

 

 

1. Denumirea completă a persoanei fizice / juridice ......................…………................................... 
……………………………………………………….………………………………....................... 
2. Sediul persoanei / societații/ domiciliul (adresa completă) ....................…..................………… 

………….................................................………………………………………………………….. 
……………………........................................................................................................................... 
telefon ………………………………… fax …………..………... 
3. Date de identificare a ofertantului ................................................................................................ 
...................…………………… ………………..……………… ………………………….............  
........…………………………………………………………………………………….................... 
4. Persoana fizică împuternicită să reprezinte societatea la licitaţie (dacă este cazul) …..……… 

………………………………………………………………………………..….............................. 
 
5. Am luat cunoştinţa de prevederile Documentaţiei de licitaţie, pe care ne obligam sa le 
respectam si ne angajam ca, in cazul adjudecării licitaţiei: 
a) să ne prezentăm în termen de 5 zile în vederea semnării contractului conform anunțului; 
b) în cazul neîndeplinirii unui angajament am luat la cunoştinţă că vom decade din drepturile 
câştigate în urma adjudecării licitaţiei și consemnate in Procesul verbal a licitaţiei publice cu 

strigare. 

6. Răspundem moral, material sau penal, după caz, pentru realitatea datelor și a angajamentelor 
din prezenta cerere, precum și din celelalte documente depuse la înscrierea în licitaţie. 
7. Am luat la cunoştinţă și ne obligăm să respectăm prevederile din Documentaţie conform 
cărora orice divergență apărută între părţi după înregistrarea ofertei, decurgând din sau în 
legătură cu prezenta documentaţie, inclusiv cu aplicarea prevederilor acesteia va fi supusă spre 

soluţionare judecătoriei Suceava. Prin părţi, în contextul prezentului articol, se înţelege, pe de o 
parte, autoritatea contractantă, iar pe de altă parte, orice persoană fizică / societate participantă a 
cărei ofertă și documente care însoţesc oferta au fost înregistrate de organizator în vederea 

participării la procedură. 
 

________________________ 

(Semnătura / ștampila) 



FORMULARUL B 

.................................................... 

(denumirea/numele ofertantului) 

 

FORMULAR DE OFERTĂ 

 
Către, 

R.A. Aeroportul ”Ștefan cel Mare” Suceava 

 
1. Examinând    documentația    de    licitație,    subsemnatul,    /    reprezentant    al    ofertantului 

.....................................................................................  (denumirea/numele  ofertantului)  ne  oferim  ca,  în  
conformitate cu prevederile și cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionate, sa cumpărăm iarba 
necosită conform anunțului, de pe următoarele loturi: 
 

Lot 1 (15ha) ………….... …….. la tariful de ……………..lei/metrul patrat fără TVA. 
Lot 2 (15ha)…………….....….. la tariful de ……………..lei/metrul patrat fără TVA. 
Lot 3 (20 ha)……………........... la tariful de ……………..lei/metrul patrat fără TVA. 
 

2. Ne angajăm ca, în cazul in care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să acceptăm toate condițiile 
prezentate în documentația de licitație. 
 

3. Ne angajăm ca în termen de 5 zile să incheiem contractul de cumpărare.  
4. Până la incheierea și semnarea contractului, această ofertă împreună cu comunicarea transmisă de 
dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câștigatoare, vor constitui un contract 
angajant între noi. 
 

 

Data _____/_____/_____ 

 
..............................................................................., 

(nume, prenume si semnatura), 
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