ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA COMUNEI STRAJA
Nr

-

tfâQ din 16.04.2018
PROCES-VERBAL nr. 1
şedinţa de deschidere

încheiat astăzi 16.04.2018 cu ocazia deschiderii ofertelor depuse în vederea atribuirii contractelor de
concesiune a pajiştilor aparţinând domeniului public al comunei Straja în suprafaţă de 221,95 ha
în conformitate cu dispoziţiile art. 20 - 31 din Hotărârea Guvernului nr. 168/2007, pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind
regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, comisia de evaluare numită prin
Hotărârea Consiliului Local al comunei Straja nr. 26 din 31.07.2017 şi compusă din:
Preşedinte:

Juravle D. Vasile

Consilier al primarului - Primăria Straja

Membri:

Pătrăucean Maria-Paraschiva
Juravle Elena
Schipor Constantin-Sorin

Consilier local - Consiliul Local al comunei Straja
Consilier local - Consiliul Local al comunei Straja
Inspector - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice
Suceava-Serviciul Fiscal Municipal Rădăuţi
Consilier - Direcţia pentru Agricultură Suceava
Secretarul comunei - Primăria Straja

Secretar:

Platon Sorin-Dan
Pătrăucean Liliana

a procedat astăzi, 16.04.2018, ora 10:00, la sediul autorităţii contractante Primăria comunei Straja, la
deschiderea ofertelor depuse pentru concesionarea pajiştilor formate din 3 (trei) trupuri de păşune:
Cupineţ, Baranova, Bahna I şi II aparţinând domeniului public al comunei Straja în suprafaţă de 221,95
ha.
Sunt prezenţi toti membrii comisiei. Comisia este legal întrunită.
Preşedintele comisiei de evaluare declară deschisă şedinţa de deschidere a ofertelor, face
cunoscut scopul acesteia şi precizează că întreaga procedură de atribuire a contractelor de concesiune a
pajiştilor aparţinând domeniului public al comunei Straja îno suprafaţă de 221,95 ha se desfăşoară în
conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 54/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.G.R. nr.
168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 54/2006.
Publicitatea licitaţiei a fost asigurată prin publicarea unui anunţ în Monitorul Oficial al României,
Partea a-VI-a nr. 38 din 28.02.2018, în ziarul "Jurnalul Naţional" nr. 7l'din 01.03.2018, în ziarul Obiectiv
de Suceava nr. 48 din 01.03.2018, pe site-ul primariastrajasv.ro, precum şi prin afişare la sediul Primăriei
comunei Straja, conform procesului-verbal de afişare nr. 1269 din 28.02.2018.
Conform Anunţului de licitaţie nr. 1225 din 27.02.2018, termenul limită de depunere a ofertelor a
fost 26.03.2018, ora 10:00, iar deschiderea ofertelor a fost anunţată pentru data de 27.03.2018, ora
10:00 la sediul Primăriei comunei Straja.
La data de 27.03.2018 comisia de evaluare, în prezenţa tuturor membrilor săi, s-a întrunit în
şedinţa de deschidere a ofertelor, începând cu orele 10:00 la sediul Primăriei comunei Straja.
Şedinţa a fost suspendată din cauza unor nemulţumiri ridicate de către unii ofertanţi şi cetăteni
prezenţi cu privire la condiţiile de participare stabilite prin documentaţia de atribuire.
Preşedintele comisiei de evaluare a procedat la o nouă convocare a comisiei pentru ziua de
16.04.2018, orele 10:00 la sediul Primăriei comunei Straja, cu încunoştinţarea ofertanţilor, precum şi prin
afişare la sediul Primăriei comunei Straja, conform procesului-verbal de afişare nr. 2285 din 11.04.2018 şi
publicare pe site-ul instituţiei primariastrajasv.ro. Din cauza suspendării intervenite la data de 27,03.2018,
comisia, în unanimitate, hotărăşte ca verificarea valabilităţii documentelor depuse de ofertanţi să se facă
faţă de primul termen al licitaţiei prevăzut în anunţul publicitar, respectiv 27.03.2018, neputându-se
reţine culpa ofertanţilor faţă de acest aspect.
Documentaţia de atribuire a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Straja nr.
26 din 31.07.2017 şi pusă la dispoziţia solicitanţilor de către concedent.
Termenul limită pentru solicitarea clarificărilor a fost 16.03.2018, ora 16:00.
Nu s-au înregistrat solicitări scrise de clarificări.
Ofertele sunt întocmite pe trupuri de păşune.
Până la termenul limită de depunere a ofertelor, respectiv 26.03.2018, ora 10:00 s-a înregistrat în
ordinea depunerii în Registrul "Oferte" un număr de 17 (şaptesprezece) oferte, după cum urmează:

Nr.
crt.

Denumirea ofertantului

Nr. / data /
ora depunerii ofertei

Trup păşune

Juravle Aurel
1 din 22.03.2018, ora 11:13
Corn. Straja, jud. Suceava nr. 702
Bahna
I.F. "Fedorovici Dorel"
2.
2 din 22.03.2018, ora 12:49
Bahna
Com. Straja, jud. Suceava
Pasailă Vasile
Bahna
3.
3 din 23.03.2018, ora 10:38
Com. Straja, jud. Suceava nr. 117
Georgiţă Ioan
4.
4 din 23.03.2018, ora 12:57
Cupineţ
Com. Straja, jud. Suceava nr. 1418
Patraucean Vasile
5.
5 din 23.03.2018, ora 15:23
Baranova
Com. Straja, jud. Suceava
Patraucean Vasile
6.
6 din 23.03.2018, ora 15:23
Bahna I şi II
Com. Straja, jud. Suceava
Huţan Alina-Maria
7.
7 din 23.03.2018, ora 15:33
Cupineţ
Com. Frătăuţli Noi, jud. Suceava nr. 299A
Huţan Alina-Maria
8.
8 din 23.03.2018, ora 15:34
Bahna I şi II
Com. Frătăuţii Noi, jud. Suceava nr. 299A
Vişan Veronica
9.
9 din 23.03.2018, ora 15:35
Cupineţ
Com. Straja, jud. Suceava nr. 108A
Vişan Veronica
10.
10 din 23.03.2018, ora 15:35
Baranova
Com. Straja, jud. Suceava nr. 108A
Chira Maftei
11 din 26.03.2018, ora 08:27
11.
Baranova
Com. Straja, jud. Suceava nr. 44
Cotos Gheorghe
12.
12 din 26.03.2018, ora 08:58
Bahna I şi II
Com. Straja, jud. Suceava
Juravle Ioan
13.
13 din 26.03.2018, ora 09:06
Cupineţ
Com. Straja, jud. Suceava nr. 365
Chira Vincenţius
14.
14 din 26.03.2018, ora 09:08
Cupineţ
Com. Straja, jud. Suceava nr. 566A
Vişan Veronica
15.
15 din 26.03.2018, ora 09:09
Bahna I şi II
Com. Straja, jud. Suceava nr. 108A
Patraucean Vasile
16.
16 din 26.03.2018, ora 09:27
Cupineţ
Com. Straja, jud. Suceava nr. 468A
Chira Constantin
17.
17 din 26.03.2018, ora 09:38
Baranova
Com. Straja, jud. Suceava nr. 1412
r•Ju au fost depuse oferte după termenul limită prevăzut în anunţul publicitar.
Se constată că pe fiecare trup de păşune s-au depus cel puţin 3(trei) oferte în termenul stabilit
prin anunţul publicitar, astfel:
1. Cupineţ: 6(şase) oferte
2. Baranova: 4(patru) oferte
3. Bahna I şi II: 7(şapte) oferte.
La şedinţa de deschidere a ofertelor participă următorii ofertanţi:
1. Juravle Aurel
2. I.F. "Fedorovici Dorel", prin Fedorovici Dorel
3. Georgiţă Ioan
4. Vişan Veronica
5. Chira Maftei
6. Cotos Gheorghe
7. Juravle Ioan
8. Chira Vincenţius
9. Chira Constantin
Lipsesc ofertanţii: Pasailă Vasile, Patraucean Vasile şi Huţan Alina-Maria.
înainte de deschiderea plicurilor exterioare membrii comisiei de evaluare semnează pe propria
răspundere declaraţia de compatibilitate, imparţialitate şi confidenţialitate.
Ofertanţii prezenţi recunosc integritatea plicurilor care conţin ofertele.
După aceste precizări, se trece la deschiderea plicurilor exterioare în prezenţa membrilor comisiei
şi a ofertanţilor prezenţi.
într-o primă etapă, comisia de evaluare verifică documentele de calificare ale tuturor ofertanţilor
solicitate prin documentaţia de atribuire (pct. IV), iar plicurile interiore rămân închise şi sigilate până la
1.

stabilirea ofertanţilor calificaţi în această etapă şi semnarea procesului-verbal de către membrii comisiei şi
ofertanţii prezenţi.
Documentele de calificare prezentate de către ofertanţi:
1. Oferta nr. 1 din 22.03.2018 depusâ de Juravle Aurel, din comuna Straja, judeţul Suceava
nr. 702 pentru trupul de păşune Bahna:
Documente de calificare

- Fisă de informaţii
- Declaraţie de participare
- Carte de identitate/statutul asociaţiei/certificat constatator emis
de ORC
- Certificat de atestare fiscală emis de Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice, care să ateste că ofertantul nu are datorii,
valabil la data deschiderii ofertelor-original
- Certificat privind plata impozitelor şi taxelor locale emis de
autoritatea locală de domiciliu a ofertantului, valabil la data
deschiderii ofertelor-original
- Dovada deţinerii de animale din categoria bovine, ecvine, ovine,
caprine, precum şi dovada înscrierii acestora în Registrul Naţional
al Exploatatiilor
- Dovada asigurării încărcăturii optime, respectiv de maxim 1
UVM/ha pentru bovine şi 6,6 UVM/ha pentru ovine, dar nu mai
mică de 0,3 UVM/ha
- Dovada cumpărării documentaţiei de atribuire (chitanţă)
- Dovada achitării taxei de participare (chitanţă)
- împuternicire de participare în numele persoanei juridice şi actul
de identitate al împuternicitului

Da/Nu
da
da
nu

Observaţii

nu
nu
da
nu

0,2 UVM/ha

da
da
Nu este
cazul

2. Oferta nr. 2 din 22.03.2018 depusă de I F "Fedorovici Dorel", din comuna Straja, judeţul
Suceava pentru trupul de păşune Bahna:
Documente de calificare
- Fisă de informaţii
- Declaraţie de participare
- Carte de identitate/statutul asociaţiei/certificat constatator emis
de ORC
- Certificat de atestare fiscală emis de Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice, care să ateste că ofertantul nu are datorii,
valabil la data deschiderii ofertelor-original
- Certificat privind plata impozitelor şi taxelor locale emis de
autoritatea locală de domiciliu a ofertantului, valabil la data
deschiderii ofertelor-original
- Dovada deţinerii de animale din categoria bovine, ecvine, ovine,
caprine, precum şi dovada înscrierii acestora în Registrul Naţional
al Exploatatiilor
- Dovada asigurării încărcăturii optime, respectiv de maxim 1
UVM/ha pentru bovine şi 6,6 UVM/ha pentru ovine, dar nu mai
mică de 0,3 UVM/ha
- Dovada cumpărării documentaţiei de atribuire (chitanţă)
- Dovada achitării taxei de participare (chitanţă)
- împuternicire de participare în numele persoanei juridice şi actul
de identitate al împuternicitului

Da/Nu
da
da
da

Observaţii

nu
da
da
nu

0,1 UVM/ha

da
da
Nu este
cazul

3. Oferta nr. 3 din 23.03.2018 depusă de Pasailă Vasile, din comuna Straja, judeţul Suceava
nr. 117 pentru trupul de păşune Bahna:

Documente de calificare
- Fişă de informaţii
- Declaraţie de participare
- Carte de identitate/statutul asociaţiei/certificat constatator emis
de ORC
- Certificat de atestare fiscală emis de Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice, care să ateste că ofertantul nu are datorii,
valabil la data deschiderii ofertelor-oriqinal
- Certificat privind plata impozitelor şi taxelor locale emis de
autoritatea locală de domiciliu a ofertantului, valabil la data
deschiderii ofertelor-oriqinal
- Dovada deţinerii de animale din categoria bovine, ecvine, ovine,
caprine, precum şi dovada înscrierii acestora în Registrul Naţional
al Exploataţiilor
- Dovada asigurării încărcăturii optime, respectiv de maxim 1
UVM/ha pentru bovine şi 6,6 UVM/ha pentru ovine, dar nu mai
mică de 0,3 UVM/ha
- Dovada cumpărării documentaţiei de atribuire (chitanţă)
- Dovada achitării taxei de participare (chitanţă)
- împuternicire de participare în numele persoanei juridice şi actul
de identitate al împuternicitului

Da/Nu
da
da
nu

Observaţii

nu
da
da
nu

0,05 UVM/ha

da
da
Nu este
cazul

4. Oferta nr. 4 din 23.03.2018 depusă de Georgiţă Ioan, din comuna Straja, judeţul Suceava
nr. 1418 pentru trupul de păşune Cupineţ:
Documente de calificare
- Fişă de informaţii
- Declaraţie de participare
- Carte de identitate/statutul asociaţiei/certificat constatator emis
de ORC
- Certificat de atestare fiscală emis de Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice, care să ateste că ofertantul nu are datorii,
valabil la data deschiderii ofertelor-original
- Certificat privind plata impozitelor şi taxelor locale emis de
autoritatea locală de domiciliu a ofertantului, valabil la data
deschiderii ofertelor-original
- Dovada deţinerii de animale din categoria bovine, ecvine, ovine,
caprine, precum şi dovada înscrierii acestora în Registrul Naţional
al Exploataţiilor
- Dovada asigurării încărcăturii optime, respectiv de maxim 1
UVM/ha pentru bovine si 6,6 UVM/ha pentru ovine, dar nu mai
mică de 0,3 UVM/ha
- Dovada cumpărării documentaţiei de atribuire (chitanţă)
- Dovada achitării taxei de participare (chitantă)
- împuternicire de participare în numele persoanei juridice şi actul
de identitate al împuternicitului

Da/Nu
da
da
da

Observaţii

nu
da
da
nu

0,13 UVM/ha

da
da
Nu este
cazul

5. Oferta nr. 5 din 23.03.2018 depusă de Patraucean Va si le, din comuna Straja, judeţul
Suceava nr. 468A pentru trupul de păşune Baranova:
Documente de calificare
- Fisă de informaţii
- Declaraţie de participare
- Carte de identitate/statutul asociaţiei/certificat constatator emis
de ORC
- Certificat de atestare fiscală emis de Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice, care să ateste că ofertantul nu are datorii,
valabil la data deschiderii ofertelor-original
- Certificat privind plata impozitelor şi taxelor locale emis de
autoritatea locală de domiciliu a ofertantului, valabil la data

Da/Nu
da
da
da
da
da

Observaţii

deschiderii ofertelor-original
- Dovada deţinerii de animale din categoria bovine, ecvine, ovine,
caprine, precum şi dovada înscrierii acestora în Registrul Naţional
al Exploatatiilor
- Dovada asigurării încărcăturii optime, respectiv de maxim 1
UVM/ha pentru bovine si 6,6 UVM/ha pentru ovine, dar nu mai
mică de 0,3 UVM/ha
- Dovada cumpărării documentaţiei de atribuire (chitanţă)
- Dovada achitării taxei de participare (chitantă)
- împuternicire de participare în numele persoanei juridice şi actul
de identitate al împuternicitului

da
da

0,83 UVM/ha

da
da
Nu este
cazul

6. Oferta nr. 6 din 23.03.2018 depusă de Patraucean Vasile, din comuna Straja, judeţul
Suceava nr. 468A pentru trupul de păşune Bahna I şi I I :
Documente de calificare
- Fisă de informaţii
- Declaraţie de participare
- Carte de identitate/statutul asociatiei/certificat constatator emis
de ORC
- Certificat de atestare fiscală emis de Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice, care să ateste că ofertantul nu are datorii,
valabil la data deschiderii ofertelor-original
- Certificat privind plata impozitelor şi taxelor locale emis de
autoritatea locală de domiciliu a ofertantului, valabil la data
deschiderii ofertelor-oriqinal
- Dovada deţinerii de animale din categoria bovine, ecvine, ovine,
caprine, precum şi dovada înscrierii acestora în Registrul Naţional
al Exploatatiilor
- Dovada asigurării încărcăturii optime, respectiv de maxim 1
UVM/ha pentru bovine şi 6,6 UVM/ha pentru ovine, dar nu mai
mică de 0,3 UVM/ha
- Dovada cumpărării documentaţiei de atribuire (chitantă)
- Dovada achitării taxei de participare (chitanţă)
- împuternicire de participare în numele persoanei juridice şi actul
de identitate al împuternicitului

Da/Nu
da
da
da

Observaţii

da
da
da
da

0,36 UVM/ha

da
da
da

7. Oferta nr. 7 din 23.03.2018 depusă de Huţan Alina-Maria, din comuna Frătăuţii Noi,
judeţul Suceava nr. 299A pentru trupul de păşune Cupineţ:
Documente de calificare
- Fisă de informaţii
- Declaraţie de participare
- Carte de identitate/statutul asociaţiei/certificat constatator emis
de ORC
- Certificat de atestare fiscală emis de Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice, care să ateste că ofertantul nu are datorii,
valabil la data deschiderii ofertelor-oriqinal
- Certificat privind plata impozitelor şi taxelor locale emis de
autoritatea locală de domiciliu a ofertantului, valabil la data
deschiderii ofertelor-oriqinal
- Dovada deţinerii de animale din categoria bovine, ecvine, ovine,
caprine, precum şi dovada înscrierii acestora în Registrul Naţional
al Exploatatiilor
- Dovada asigurării încărcăturii optime, respectiv de maxim 1
UVM/ha pentru bovine şi 6,6 UVM/ha pentru ovine, dar nu mai
mică de 0,3 UVM/ha
- Dovada cumpărării documentaţiei de atribuire (chitanţă)
- Dovada achitării taxei de participare (chitanţă)
- împuternicire de participare în numele persoanei juridice şi actul
de identitate al împuternicitului

Da/Nu
da
da
da

Observaţii

da
da
da
da
da
da
Nu este
cazul

0,74 UVM/ha

8. Oferta nr. 8 din 23.03.2018 depusă de Huţan Alina-María, din comuna Frătăuţii Noi,
judeţul Suceava nr. 299A, pentru trupul de păşune Bahna I şi I I :
Documente de calificare
- Fisă de informaţii
- Declaraţie de participare
- Carte de identitate/statutul asociaţiei/certificat constatator emis
de ORC
- Certificat de atestare fiscală emis de Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice, care să ateste că ofertantul nu are datorii,
valabil la data deschiderii ofertelor-oriqinal
- Certificat privind plata impozitelor şi taxelor locale emis de
autoritatea locală de domiciliu a ofertantului, valabil la data
deschiderii ofertelor-original
- Dovada deţinerii de animale din categoria bovine, ecvine, ovine,
caprine, precum şi dovada înscrierii acestora în Registrul Naţional
al Exploataţiilor
- Dovada asigurării încărcăturii optime, respectiv de maxim 1
UVM/ha pentru bovine şi 6,6 UVM/ha pentru ovine, dar nu mai
mică de 0,3 UVM/ha
- Dovada cumpărării documentaţiei de atribuire (chitanţă)
- Dovada achitării taxei de participare (chitantă)
- împuternicire de participare în numele persoanei juridice şi actul
de identitate al împuternicitului

Da/Nu
da
da
da

Observaţii

da
da
da
da

0,87 UVM/ha

da
da
Nu este
cazul

9. Oferta nr. 9 din 23.03.2018 depusă de Vişan Veronica, din comuna Straja, judeţul Suceava
nr. 108A pentru trupul de păşune Cupineţ:
Documente de calificare
- Fisă de informaţii
- Declaraţie de participare
- Carte de identitate/statutul asociatiei/certificat constatator emis
de ORC
- Certificat de atestare fiscală emis de Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice, care să ateste că ofertantul nu are datorii,
valabil la data deschiderii ofertelor-oriqinal
- Certificat privind plata impozitelor şi taxelor locale emis de
autoritatea locală de domiciliu a ofertantului, valabil la data
deschiderii ofertelor-oriqinal
- Dovada deţinerii de animale din categoria bovine, ecvine, ovine,
caprine, precum şi dovada înscrierii acestora în Registrul Naţional
al Exploatatiilor
- Dovada asigurării încărcăturii optime, respectiv de maxim 1
UVM/ha pentru bovine şi 6,6 UVM/ha pentru ovine, dar nu mai
mică de 0,3 UVM/ha
- Dovada cumpărării documentaţiei de atribuire (chitanţă)
- Dovada achitării taxei de participare (chitanţă)
- împuternicire de participare în numele persoanei juridice şi actul
de identitate al împuternicitului

Da/Nu
da
da
da

Observaţii

da
da
da
da

0,32 UVM/ha

da
da
Nu este
cazul

10. Oferta nr. 10 din 23.03.2018 depusă de Vişan Veronica, din comuna Straja, judeţul
Suceava nr. 108A pentru trupul de păşune Baranova:
Documente de calificare
- Fisă de informaţii
- Declaraţie de participare
- Carte de identitate/statutul asociaţiei/certificat constatator emis
de ORC
- Certificat de atestare fiscală emis de Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice, care să ateste că ofertantul nu are datorii,

Da/Nu
da
da
da
da

Observaţii

valabil la data deschiderii ofertelor-original
- Certificat privind plata impozitelor şi taxelor locale emis de
autoritatea locală de domiciliu a ofertantului, valabil la data
deschiderii ofertelor-original
- Dovada deţinerii de animale din categoria bovine, ecvine, ovine,
caprine, precum şi dovada înscrierii acestora în Registrul Naţional
al Exploataţiilor
- Dovada asigurării încărcăturii optime, respectiv de maxim 1
UVM/ha pentru bovine şi 6,6 UVM/ha pentru ovine, dar nu mai
mică de 0,3 UVM/ha
- Dovada cumpărării documentaţiei de atribuire (chitanţă)
- Dovada achitării taxei de participare (chitanţă)
- împuternicire de participare în numele persoanei juridice şi actul
de identitate al împuternicitului

da
da
da

0,56 UVM/ha

da
da
Nu este
cazul

11. Oferta nr. 11 din 26.03.2018 depusă de Chira Maftei, din comuna Straja, judeţul Suceava
nr. 44 pentru trupul de păşune Baranova:
Documente de calificare
- Fisă de informaţii
- Declaraţie de participare
- Carte de identitate/statutul asociaţiei/certificat constatator emis
de ORC
- Certificat de atestare fiscală emis de Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice, care să ateste că ofertantul nu are datorii,
valabil la data deschiderii ofertelor-original
- Certificat privind plata impozitelor şi taxelor locale emis de
autoritatea locală de domiciliu a ofertantului, valabil la data
deschiderii ofertelor-original
- Dovada deţinerii de animale din categoria bovine, ecvine, ovine,
caprine, precum şi dovada înscrierii acestora în Registrul Naţional
al Exploataţiilor
- Dovada asigurării încărcăturii optime, respectiv de maxim 1
UVM/ha pentru bovine şi 6,6 UVM/ha pentru ovine, dar nu mai
mică de 0,3 UVM/ha
- Dovada cumpărării documentaţiei de atribuire (chitanţă)
- Dovada achitării taxei de participare (chitanţă)
- împuternicire de participare în numele persoanei juridice şi actul
de identitate al împuternicitului

Da/Nu
da
da
da

Observaţii

nu
da
da
da

0,33 UVM/ha

da
da
Nu este
cazul

12. Oferta nr. 12 din 26.03.2018, depusă de Cotos Gheorghe, din comuna Straja, judeţul
Suceava pentru trupul de păşune Bahna I şi I I :
Documente de calificare
- Fisă de informaţii
- Declaraţie de participare
- Carte de identitate/statutul asociaţiei/certificat constatator emis
de ORC
- Certificat de atestare fiscală emis de Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice, care să ateste că ofertantul nu are datorii,
valabil la data deschiderii ofertelor-original
- Certificat privind plata impozitelor şi taxelor locale emis de
autoritatea locală de domiciliu a ofertantului, valabil la data
deschiderii ofertelor-original
- Dovada deţinerii de animale din categoria bovine, ecvine, ovine,
caprine, precum şi dovada înscrierii acestora în Registrul Naţional
al Exploatat! ii or
- Dovada asigurării încărcăturii optime, respectiv de maxim 1
UVM/ha pentru bovine si 6,6 UVM/ha pentru ovine, dar nu mai
mică de 0,3 UVM/ha
- Dovada cumpărării documentaţiei de atribuire (chitanţă)

Da/Nu
da
da
nu

Observaţii

da
da
da
nu
da

0,09 UVM/ha

- Dovada achitării taxei de participare (chitantă)
- împuternicire de participare în numele persoanei juridice şi actul
de identitate al împuternicitului

da
Nu este
cazul

13. Oferta nr, 13 din 26.03.2018 depusă de Juravle Ioan, din comuna Straja, judeţul Suceava
nr. 365 pentru trupul de păşune Cupineţ:
Documente de calificare
- Fişă de informaţii
- Declaraţie de participare
- Carte de identitate/statutul asociatiei/certificat constatator emis
de ORC
- Certificat de atestare fiscală emis de Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice, care să ateste că ofertantul nu are datorii,
valabil la data deschiderii ofertelor-oriqinal
- Certificat privind plata impozitelor şi taxelor locale emis de
autoritatea locală de domiciliu a ofertantului, valabil la data
deschiderii ofertelor-oriqinal
- Dovada deţinerii de animale din categoria bovine, ecvine, ovine,
caprine, precum şi dovada înscrierii acestora în Registrul Naţional
al Exploataţiilor
- Dovada asigurării încărcăturii optime, respectiv de maxim 1
UVM/ha pentru bovine şi 6,6 UVM/ha pentru ovine, dar nu mai
mică de 0,3 UVM/ha
- Dovada cumpărării documentaţiei de atribuire (chitantă)
- Dovada achitării taxei de participare (chitanţă)
- împuternicire de participare în numele persoanei juridice şi actul
de identitate al împuternicitului

Da/Nu
da
da
nu

Observaţii

nu
da
da
nu

0,03 UVM/ha

da
da
Nu este
cazul

14. Oferta nr. 14 din 26.03.2018 depusă de Chira Vincenţius, din comuna Straja, judeţul
Suceava nr. 566A pentru trupul de păşune Cupineţ:
Documente de calificare
- Fişă de informaţii
- Declaraţie de participare
- Carte de identitate/statutul asociatiei/certificat constatator emis
de ORC
- Certificat de atestare fiscală emis de Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice, care să ateste că ofertantul nu are datorii,
valabil la data deschiderii ofertelor-oriqinal
- Certificat privind plata impozitelor şi taxelor locale emis de
autoritatea locală de domiciliu a ofertantului, valabil la data
deschiderii ofertelor-original
- Dovada deţinerii de animale din categoria bovine, ecvine, ovine,
caprine, precum şi dovada înscrierii acestora în Registrul Naţional
al Exploataţiilor
- Dovada asigurării încărcăturii optime, respectiv de maxim 1
UVM/ha pentru bovine si 6,6 UVM/ha pentru ovine, dar nu mai
mică de 0,3 UVM/ha
- Dovada cumpărării documentaţiei de atribuire (chitantă)
- Dovada achitării taxei de participare (chitantă)
- împuternicire de participare în numele persoanei juridice şi actul
de identitate al împuternicitului

Da/Nu
da
da
nu

Observaţii

nu
da
da
nu

0,13 UVM/ha

da
da
Nu este
cazul

15. Oferta nr. 15 din 26.03.2018 depusă de Vişan Veronica, din comuna Straja, judeţul
Suceava nr. 108A pentru trupul de păşune Bahna I şi I I :
Documente de calificare

- Fişă de informaţii
- Declaraţie de participare
- Carte de identitate/statutul asociatiei/certificat constatator emis

Da/Nu
da
da
da

Observaţii

de ORC
- Certificat de atestare fiscală emis de Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice, care să ateste că ofertantul nu are datorii,
valabil la data deschiderii ofertelor-oriqinal
- Certificat privind plata impozitelor şi taxelor locale emis de
autoritatea locală de domiciliu a ofertantului, valabil la data
deschiderii ofertelor-oriqinal
- Dovada deţinerii de animale din categoria bovine, ecvine, ovine,
caprine, precum şi dovada înscrierii acestora în Registrul Naţional
al Exploataţiilor
- Dovada asigurării încărcăturii optime, respectiv de maxim 1
UVM/ha pentru bovine şi 6,6 UVM/ha pentru ovine, dar nu mai
mică de 0,3 UVM/ha
- Dovada cumpărării documentaţiei de atribuire (chitantă)
- Dovada achitării taxei de participare (chitantă)
- împuternicire de participare în numele persoanei juridice şi actul
de identitate al împuternicitului

da
da
da
da

0,31 UVM/ha

da
da
Nu este
cazul

16. Oferta nr. 16 din 26.03.2018 depusă de Patraucean Vasile, din comuna Straja, judeţul
Suceava nr. 468A pentru trupul de păşune Cupineţ:
Documente de calificare
- Fisă de informaţii
- Declaraţie de participare
- Carte de identitate/statutul asociatiei/certificat constatator emis
de ORC
- Certificat de atestare fiscală emis de Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice, care să ateste că ofertantul nu are datorii,
valabil la data deschiderii ofertelor-oriqinal
- Certificat privind plata impozitelor şi taxelor locale emis de
autoritatea locală de domiciliu a ofertantului, valabil la data
deschiderii ofertelor-oriqinal
- Dovada deţinerii de animale din categoria bovine, ecvine, ovine,
caprine, precum şi dovada înscrierii acestora în Registrul Naţional
al Exploataţiilor
- Dovada asigurării încărcăturii optime, respectiv de maxim 1
UVM/ha pentru bovine şi 6,6 UVM/ha pentru ovine, dar nu mai
mică de 0,3 UVM/ha
- Dovada cumpărării documentaţiei de atribuire (chitantă)
- Dovada achitării taxei de participare (chitantă)
- împuternicire de participare în numele persoanei juridice şi actul
de identitate al împuternicitului

Da/Nu
da
da
da

Observaţii

da
da
da
da

0,31 UVM/ha

da
da
Nu este
cazul

17. Oferta nr. 17 din 26.03.2018 depusă de Chira Constantin, din comuna Straja, judeţul
Suceava nr. 1412 pentru trupul de păşune Baranova:
Documente de calificare
- Fişă de informaţii
- Declaraţie de participare
- Carte de identitate/statutul asociatiei/certificat constatator emis
de ORC
- Certificat de atestare fiscală emis de Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice, care să ateste că ofertantul nu are datorii,
valabil la data deschiderii ofertelor-oriqinal
- Certificat privind plata impozitelor şi taxelor locale emis de
autoritatea locală de domiciliu a ofertantului, valabil la data
deschiderii ofertelor-oriqinal
- Dovada deţinerii de animale din categoria bovine, ecvine, ovine,
caprine, precum şi dovada înscrierii acestora în Registrul Naţional
al Exploataţiilor
- Dovada asigurării încărcăturii optime, respectiv de maxim 1

Da/Nu
da
da
da

Observaţii

da
da
da
da

1 UVM/ha

UVM/ha pentru bovine şi 6,6 UVM/ha pentru ovine, dar nu mai
mică de 0,3 UVM/ha
- Dovada cumpărării documentaţiei de atribuire (chitantă)
- Dovada achitării taxei de participare (chitanţă)
- împuternicire de participare în numele persoanei juridice şi actul
de identitate al împuternicitului

da
da
Nu este
cazul

Având în vedere faptul că, potrivit celor prevăzute prin documentaţia de atribuire, ofertele care
îndeplinesc condiţiile de eligibilitate impuse iau parte în continuare la etapa de evaluare a ofertelor în
cadrul procedurii de licitaţie, se acceptă participarea în continuare şi evaluarea ofertelor propriu-zise a
următorilor ofertanţi:
1. Patraucean Vasile - oferta nr. 5 din 23.03.2018 - Trup de păşune Baranova
2. Patraucean Vasile - oferta nr. 6 din 23.03.2018 - Trup de păşune Bahna I şi II
3. Huţan Alina-Maria - oferta nr. 7 din 23.03.2018 - Tup de păşune Cupineţ
4. Huţan Alina-Maria - oferta nr. 8 din 23.03.2018 - Tup de păşune Bahna I şi II
5. Vişan Veronica - oferta nr. 9 din 23.03.2018 - Trup de păşune Cupineţ
6. Vişan Veronica - oferta nr. 10 din 23.03.2018 - Trup de păşune Baranova
7. Vişan Veronica - oferta nr. 15 din 26.03.2018 - Trup de păşune Bahna I şi II
8. Patraucean Vasile - oferta nr.46 din 2ff.03.2018 - Trup de păşune Cupineţ
9. Chira Constantin - oferta nr. 17 din 26.03.2018 - Trup de păşune Baranova
Au
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

fost eliminate următoarele oferte:
Juravle Aurel - oferta nr. 1 din 22.03.2018
I.F. Fedorovici Dorel - oferta nr. 2 din 22.03.2018
Pasailă Vasile - oferta nr. 3 din 23.03.2018
Georgiţă Ioan - oferta nr. 4 din 23.03.2018
Chira Maftei - oferta nr. 11 din 26.03.2018
Cotos Gheorghe- oferta nr. 12 din 26.03.2018
Juravle Ioan - oferta nr. 13 din 26.03.2018
Chira Vincentius - oferta nr. 14 din 26.03.2018

COMISIA DE EVALUARE:
Preşedinte:
Juravle D. Vasile
Membri:

Semnătura

Pătrăucean Maria-Paraschiva
Juravle Elena
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Schipor Constantin-Sorin
Platón Sori n-Da n
Secretar:

Pătrăucean Liliana

OFERTANTI PREZENŢI:
Nr.
OFERTA NT
crt.
1. Juravle Aurel
2. I.F. "Fedorovici Dorel", prin Fedorovici Dorel
3. Georgitá loan
4. Visan Veronica
5. Chira Maftei
6. Cotos Gheorghe
7. Juravle loan
8. Chira Vincentius
9. Chira Constantin
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