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                          Se aprobă, 
                                           Ilie Bolojan 

 
 

                                                     Primar  
 

 
CAIET DE SARCINI CU INSTRUCTIUNI 

pentru atribuirea prin licitație publică cu strigare 
 a amplasamentelor in cadrul evenimentului 

TÂRGUL DE CRĂCIUN  
30 Noiembrie-31 Decembrie 2016 
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IV. OBLIGAŢIILE COMERCIANŢILOR  

V. REGULI GENERALE DE CONDUITĂ (pentru toți participanții la eveniment) 

VI. ASPECTE ŞI CONDIŢII LEGATE DE PARTICIPAREA LA LICITAŢII 

VII. DESFĂŞURAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE 

VIII. INFORMAŢII REFERITOARE LA CLAUZELE OBLIGATORII ALE CONVENTIEI  

 

I. OBIECTUL LICITAŢIEI 

 
Primăria Municipiului Oradea și Asociația pentru promovarea turismului din Oradea și Regiune anunță 

organizarea licitației pentru alocarea mai multor spații pentru furnizarea serviciilor comerț, alimentație publică, baruri, 
(ceai, apa, sucuri îmbuteliate, vin, vin fiert etc.) pentru evenimentul Târgul de Crăciun,  ce se va desfășura in 
perioada 30 Noiembrie -31 Decembrie 2016 în Piața Unirii. 
 
Obiectul licitației îl constituie atribuirea de amplasamente pentru alimentație publică și căsuțe pentru 

activități comerciale specifice sezonului și baruri (în căsuțe de lemn) aparținând Municipiului Oradea, pentru 

desfășurarea de activități economice în cadrul  evenimentului Târgului de Crăciun Oradea , după cum urmează: 

 

1.1. ALIMENTAȚIE PUBLICĂ 
Spațiul scos la licitație pentru activități de alimentație publică este în suprafață totală de maxim 250 de mp, fiind 

localizat în zona 1 din ANEXA 1. Ofertanții care participă la licitație pentru această zonă trebuie să dețină construcții 

proprii în care să-și desfășoare activitatea. În zona destinată alimentației publice sunt acceptate următoarele tipuri de 

activități comerciale: 

 

 

 

 

Primăria Municipiului Oradea 

Direcţia Patrimoniu Imobiliar 
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A. 2(două) locații pentru Alimentație Publică – standuri de preparare și vânzare mâncare 

 
Fiecare comerciant va putea ocupa o suprafață maximă de 50 mp (aprox. 4mx12m)/spațiu. 

 

Condiții minime de calificare: 

- Să dețină forme legale de funcționare (să prezinte o copie a certificatului de înregistrare) 

- Să nu aibă datorii față de bugetul local 

- Să dețină casă de marcat fiscalizată conform legislației în vigoare. (Declarație pe proprie răspundere). 

Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica folosirea casei de marcat prin supraveghere și achiziția 

produselor vândute, prin terți. În situația în care se constată nefolosirea casei de marcat, organizatorul 

va închide punctul de vânzare, caz în  care se reziliază convenția fără a se mai restitui sumele achitate 

anticipat pentru ocuparea locului public. 

- Să dețină autorizație de funcționare din partea A.N.S.V.S.A. (document în copie eliberat de Autoritatea Națională 

Sanitară Veterinară și pentru Siguranța alimentelor) 

- Să respect normele P.S.I. și să dețină fișe de instructaj valabile pentru angajații care își desfășoară activitatea la 

societate pe perioada evenimentului (declarație pe proprie răspundere privind respectarea normelor PSI 

aplicabile).    

- Să respecte normele I.S.U. în vigoare și să aibă standul/rulota/structura dotată cu toate echipamentele necesare 

(trusă medicală omologată, stingător de incendiu + declarație pe proprie răspundere privind respectarea 

normelor ISU aplicabile). La momentul depunerii documentației pentru licitație, dovada va fi făcută prin 

declarație pe proprie răspundere. Lipsa extinctorului/elor  la momentul instalării comerciantului dă dreptul  

organizatorului de a rezilia contractul de ocupare a domeniului public și de a reține sumele achitate 

pentru ocuparea domeniului public.  

- Să facă dovada angajării cu contract de muncă pentru angajații care își desfășoară activitatea în stand 

pe perioada evenimentului, care să ateste calitatea de angajați (pe perioadă determinată sau 

nedeterminată) pentru persoanele care vor fi în stand. Pentru fiecare stand se vor prezenta documentele 

pentru minim 6 persoane.  

- Să dețină și să prezinte copii de pe fișele de aptitudine valabile/vizate și fișele de securitate și sănătate în muncă 

a tuturor angajaților care își desfășoară activitatea în stand pe toată perioada evenimentului (documentele vor fi 

depuse în copie urmând a fi verificate după atribuirea spațiilor). 

- Să decoreze standul/rulota/structura în care se desfășoară activitatea comercială pe perioada evenimentului, în 

spiritul sezonului sărbătorilor de iarnă. Pot fi oferite simulări grafice pentru iluminatul standului.   

- Fotografii color în care să se prezinte forma și aspectul exterior al standului.  

- Prezentarea unor imagini sau simulări grafice a echipamentului sau uniformelor pe care toți angajații prezenți în 

stand au obligația de a le purta pe toată durata evenimentului.    

- Să depună lista cu produse și prețuri pe care le vor comercializa pe durata evenimentului. ESTE INTERZISĂ 

modificarea prețurilor în timpul evenimentelor. Orice modificare de preț va duce la evacuarea imediată a 

comerciantului și va atrage interdicția de a participa la evenimentele viitoare organizate de Primăria Oradea și 

reținerea sumelor plătite în avans pentru ocuparea domeniului public. 

- Contract cu o firma specializata pentru colectarea și preluarea uleiului uzat, valabil pe durata evenimentului.  

- Comerciantul este responsabil pentru siguranța și paza produselor proprii. 
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- Declarație pe proprie răspundere privind deschiderea standului pe perioada târgului conform programului indicat 

de organizator, care va fi comunicat de organizator după finalizarea licitației. Nerespectarea programului impus 

va duce la închiderea standului, reținerea sumei integrale plătite pentru ocuparea domeniului public, pierderea 

garanției și interdicția de participare la evenimentele organizate de Primărie pe o perioadă nedeterminată de 

timp.  

- Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedească o forma de înregistrare in condițiile legii din tara de 

rezidenta, să reiasă ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situațiile de 

anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitățile care fac obiectul 

contractului. In acest sens se va depune Certificat constatator ONRC.  

- Declarație pe proprie răspundere privind protejarea pavajului care va fi ocupat de standul 

comerciantului și de menținere a curățeniei pe toată durata evenimentului pe suprafața ocupată de 

stand.  

Măsuri obligatorii de curățenie și protecție a pavajului: 

- Protejarea pavajului cu bucăți din lemn sau cauciuc pentru toate punctele metalice de sprijin ale 

standului; 

- Realizarea unei platforme interioare pe toată suprafața  standului pe care să fie montate utilajele de gătit; 

- Asigurarea unei membrane impermeabile pentru toată suprafața interioară astfel încât acesta să nu 

păteze pavajul; 

- Respectarea curățeniei în imediata vecinătate a standului și depozitarea deșeurilor în locurile indicate de 

organizator; 

 

În situația în care la instalarea standului nu sunt respectate condițiile menționate mai sus organizatorul își rezervă 

dreptul de a rezilia contractul cu pierderea sumelor achitate anticipat și a garanției.  În situația în timpul evenimentului 

sau la finalizarea acestuia, organizatorul constată ca nu au fost respectate condițiile enunțate mai sus, comerciantul 

are obligația de a suporta cheltuielile de curățare a spațiului cu firma indicată de organizator. În situația încălcării 

prevederilor mai sus enunțate comerciantul în cauză este exclus pe o perioadă nedeterminată de timp de la 

evenimentele organizate de Primăria Oradea sau Asociația pentru promovarea turismului din Oradea și regiune.  

 

 

Plicul cu documente va conține obligatoriu documentele din tabel: 

Nr. 
crt. 

Denumirea documentului Forma de 
prezentare 

 DOCUMENTE GENERALE 

 fişa cu informaţii privind ofertantul original 

 declaraţie de participare, semnată de ofertant original 

 procură notarială de împuternicire pentru persoana 

participantă la strigare în reprezentarea ofertantului (unde 

este cazul);  in cazul firmelor delegatie semnată si stamilata 

 

original 

 actul de identitate a persoanei împuternicite (unde este 
cazul); 

copie  

 DOCUMENTELE DE ÎNFIINŢARE ŞI FUNCŢIONARE A SOCIETĂŢII:  

 Certificat de înregistrare fiscală copie  

 Actul constitutiv al societății; copie  

 Autorizaţie de funcţionare, vizată pe anul 2016 sau 
Autorizaţie de persoană fizică autorizată, întreprindere 
individuală sau întreprindere familială pentru activităţi de 

copie  
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*Lipsa oricărui document, prezentarea incompletă sau cu imagini alb negru (unde se solicită 

fotografii) sau copii și fotografii ilizibile, poate duce la descalificarea automată a ofertanților. 

 

 

 

 

 

 

comerţ, vizată pe anul 2016 

 Certificat constatator ONRC copie 

 Autorizatie A.N.S.V.S.A. (Autoritatea Națională Sanitară 
Veterinară și pentru Siguranța alimentelor 

copie 

   

 DOCUMENTE DE ELIGIBILITATE: 

 Documentul justificativ privind plata taxei de 
participare – 20 lei, la licitaţie pentru oricare din 
amplasamentele ofertate 
 

original şi copie  

 Documentul justificativ privind plata garantiei de 
participare la licitație – 6.000 lei, pentru oricare din 
amplasamentele ofertate 

original şi copie  

 ALTE DOCUMENTE SOLICITATE: 

 Cerere tip completată (disponibila pe site-ul 
www.oradea.ro) 

original 

 Poze color, a standului de alimentație publică care va fi 
amenajat la eveniment (minim 3 poze care să prezinte 
ansamblul întreg al standului) 

 

 Lista modulelor tehnice din stand cu detalierea consumului 
pentru fiecare element ( curent-watt,  apă etc.) pentru ca 
organizatorul sa poată pune la dispoziţia ofertanţilor 
utilităţile necesare funcţionării acestora pe perioada 
evenimentului 

 

 Contracte de muncă (minim 6 persoane) copie  

 Fișele de aptitudine  vizate și fișele de securitate și 
sănătate în muncă a tuturor angajaților (  minim 6 
persoane) 

copii 

 Poze sau simulări grafice ale echipamentului personalului. 
Din documentele depuse trebuie sa reiasa o unitate vizuală 
pentru toti angajații care vor fi in stand.  

 

 Contract cu o firma specializata pentru colectarea și 
preluarea uleiului uzat, valabil pe durata evenimentului. 

 

 Declarație pe proprie răspundere pentru deținerea și 
utilizatea casei de marcat 

original 

 Declarație pe proprie răspundere privind respectarea 
normelor PSI și ISU 

original 

 Declarație privind respectarea programului de târg.  original 

 Declarație privind protecția spațiului public și a curățeniei.  original 

 Lista cu produsele comercializate și prețul acestora original 
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B. 4(patru) locații pentru alimentație publică de tip street food ( mâncare la mână - clătite, 

plăcinte, dinede, sau similar) 
 

Fiecare comerciant va putea ocupa o suprafață maximă de 20 mp (5m x 4m sau altă configurație)/spațiu. 

 

Condiții minime de calificare: 

- Să dețină forme legale de funcționare (să prezinte o copie a certificatului de înregistrare) 

- Să nu aibă datorii față de bugetul local. 

- Să dețină casă de marcat fiscalizată conform legislației în vigoare. (Declarație pe proprie răspundere). 

Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica folosirea casei de marcat prin supraveghere și achiziția 

produselor vândute, prin terți. În situația în care se constată nefolosirea casei de marcat, organizatorul 

va închide punctul de vânzare, caz în  care se reziliază convenția fără a se mai restitui sumele achitate 

anticipat pentru ocuparea locului public. 

- Să dețină autorizație de funcționare din partea A.N.S.V.S.A. (document în copie eliberat de Autoritatea Națională 

Sanitară Veterinară și pentru Siguranța alimentelor) 

- Să respect normele P.S.I. și să dețină fișe de instructaj valabile pentru angajații care își desfășoară activitatea la 

societate pe perioada evenimentului (declarație pe proprie răspundere privind respectarea normelor PSI 

aplicabile).    

- Să respecte normele I.S.U. în vigoare și să aibă standul/rulota/structura dotată cu toate echipamentele necesare 

(trusă medicală omologată, stingător de incendiu + declarație pe proprie răspundere privind respectarea 

normelor ISU aplicabile). La momentul depunerii documentației pentru licitație, dovada va fi făcută prin 

declarație pe proprie răspundere. Lipsa extinctorului/elor  la momentul instalării comerciantului dă dreptul  

organizatorului de a rezilia contractul de ocupare a domeniului public și de a reține sumele achitate 

pentru ocuparea domeniului public.  

- Să facă dovada angajării cu contract de muncă pentru angajații care își desfășoară activitatea în stand 

pe perioada evenimentului, care să ateste calitatea de angajați (pe perioadă determinată sau 

nedeterminată) pentru persoanele care vor fi în stand. Pentru fiecare stand se vor prezenta documentele 

pentru minim 2 persoane.  

- Să dețină și să prezinte copii de pe  fișele de aptitudine valabile/vizate și fișele de securitate și sănătate în 

muncă a tuturor angajaților care își desfășoară activitatea în stand pe toată perioada evenimentului 

(documentele vor fi depuse în copie urmând a fi verificate după atribuirea spațiilor). 

- Să decoreze standul/rulota/structura în care se desfășoară activitatea comercială pe perioada evenimentului, în 

spiritul sezonului sărbătorilor de iarnă. Pot fi oferite simulări grafice pentru iluminatul standului.   

- Fotografii color în care să se prezinte forma și aspectul exterior al standului.  

- Prezentarea unor imagini sau simulări grafice a echipamentului sau uniformelor pe care toți angajații prezenți în 

stand au obligația de a le purta pe toată durata evenimentului.    

- Contract cu o firma specializata pentru colectarea și preluarea uleiului uzat, valabil pe durata evenimentului. 

- Să depună lista cu produse și prețuri pe care le vor comercializa pe durata evenimentului. ESTE INTERZISĂ 

modificarea prețurilor în timpul evenimentelor. Orice modificare de preț va duce la evacuarea imediată a 

comerciantului și va atrage interdicția de a participa la evenimentele viitoare organizate de Primăria Oradea și 

reținerea sumelor plătite în avans pentru ocuparea domeniului public. 

- Comerciantul este responsabil pentru siguranța și paza produselor proprii. 
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- Declarație pe proprie răspundere privind deschiderea standului pe perioada târgului conform programului indicat 

de organizator, care va fi comunicat de organizator după finalizarea licitației. Nerespectarea programului impus 

va duce la închiderea standului, reținerea sumei integrale plătite pentru ocuparea domeniului public, pierderea 

garanției și interdicția de participare la evenimentele organizate de Primărie pe o perioadă nedeterminată de 

timp.  

- Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedească o forma de înregistrare in condițiile legii din tara de 

rezidenta, să reiasă ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situațiile de 

anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitățile care fac obiectul 

contractului. In acest sens se va depune Certificat constatator ONRC.  

- Declarație pe proprie răspundere privind protejarea pavajului care va fi ocupat de standul 

comerciantului și de menținere a curățeniei pe toată durata evenimentului pe superfața ocupată de 

stand.  

Măsuri obligatorii de curățenie și protecție a pavajului: 

- Protejarea pavajului cu bucăți din lemn sau cauciuc pentru toate punctele metalice de sprijin ale 

standului; 

- Realizarea unei platforme interioare pe toată suprafața  standului pe care să fie montate utilajele de gătit; 

- Asigurarea unei membrane impermeabile pentru toată suprafața interioară astfel încât acesta să nu 

păteze pavajul; 

- Respectarea curățeniei în imediata vecinătate a standului și depozitarea deșeurilor în locurile indicate de 

organizator; 

 

În situația în care la instalarea standului nu sunt respectate condițiile menționate mai sus organizatorul își rezervă 

dreptul de a rezilia contractul cu pierderea sumelor achitate anticipat și a garanției.  În situația în timpul evenimentului 

sau la finalizarea acestuia, organizatorul constată ca nu au fost respectate condițiile enunțate mai sus, comerciantul 

are obligația de a suporta cheltuielile de curățare a spațiului cu firma indicată de organizator. În situația încălcării 

prevederilor mai sus enunțate comerciantul în cauză este exclus pe o perioadă nedeterminată de timp de la 

evenimentele organizate de Primăria Oradea sau Asociația pentru promovarea turismului din Oradea și regiune.  

 

Plicul cu documente va conține obligatoriu documentele din tabel: 

Nr. 
crt. 

Denumirea documentului Forma de 
prezentare 

 DOCUMENTE GENERALE 

 fişa cu informaţii privind ofertantul original 

 declaraţie de participare, semnată de ofertant original 

 procură notarială de împuternicire pentru persoana 

participantă la strigare în reprezentarea ofertantului (unde 

este cazul);  in cazul firmelor delegatie semnată si stamilata 

 

original 

 actul de identitate a persoanei împuternicite (unde este 
cazul); 

copie  

 DOCUMENTELE DE ÎNFIINŢARE ŞI FUNCŢIONARE A SOCIETĂŢII:  

 Certificat de înregistrare fiscală copie  

 Actul constitutiv al societății; copie  

 Autorizaţie de funcţionare, vizată pe anul 2016 sau 
Autorizaţie de persoană fizică autorizată, întreprindere 
individuală sau întreprindere familială pentru activităţi de 

copie  
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*Lipsa  

oricărui document, prezentarea incompletă sau cu imagini alb negru (unde se solicită fotografii) sau copii și 

fotografii ilizibile, poate duce la descalificarea automată a ofertanților. 

 

 

 

 

 

comerţ, vizată pe anul 2016 

 Certificat constatator ONRC copie  

 Autorizatie A.N.S.V.S.A. (Autoritatea Națională Sanitară 
Veterinară și pentru Siguranța alimentelor 

copie 

 DOCUMENTE DE ELIGIBILITATE: 

 Documentul justificativ privind plata taxei de 
participare – 20 lei, la licitaţie pentru oricare din 
amplasamentele ofertate 

original şi copie 

 Documentul justificativ privind plata garantiei de 
participare la licitație – 2.000 lei, pentru oricare din 
amplasamentele ofertate 

original şi copie  

 ALTE DOCUMENTE SOLICITATE: 

 Cerere tip completată (disponibila pe site-ul 
www.oradea.ro) 

original 

 Poze color, a standului de alimentație publică care va fi 
amenajat la eveniment (minim 3 poze care să prezinte 
ansamblul întreg al standului) 

 

 Lista modulelor tehnice din stand cu detalierea consumului 
pentru fiecare element ( curent-watt, apă etc.) pentru ca 
organizatorul sa poată pune la dispoziţia ofertanţilor 
utilităţile necesare funcţionării acestora pe perioada 
evenimentului 

 

 Contractelor de muncă (minim 2 persoane) copie 

 Fișele de aptitudine  vizate și fișele de securitate și 
sănătate în muncă a tuturor angajaților (  minim 2 
persoane) 

copie 

 Contract cu o firma specializata pentru colectarea și 
preluarea uleiului uzat, valabil pe durata evenimentului. 

copie 

 Poze sau simulări grafice ale echipamentului personalului. 
Din documentele depuse trebuie sa reiasa o unitate vizuală 
pentru toti angajații care vor fi in stand.  

original 

 Declarație pe proprie răspundere pentru deținerea și 
utilizatea casei de marcat 

original 

 Declarație pe proprie răspundere privind respectarea 
normelor PSI și ISU 

original 

 Declarație privind respectarea programului de târg.   

 Declarație privind protecția spațiului public și a curățeniei.  xerocopii 

 Lista cu produsele comercializate și prețul acestora original 



8 

 

 

C. 2(două) locații pentru Cozonaci secuiești (Kurtos) 

 
În cadrul prezentei proceduri sunt scoase la licitație 2 spații aparținând domeniului public care vor ocupa o suprafață 

de 30 mp/fiecare. Fiecare ofertant trebuie să dețină propria construcție pentru prepararea și comercializarea 

produselor vândute. Ofertanților din această categorie le este interzisă comercializarea altor produse pe lângă 

Cozonacii secuiești (Kurtos). 

 

Condiții minime de calificare: 

- Să dețină forme legale de funcționare (să prezinte o copie a certificatului de înregistrare) 

- Să dețină casă de marcat fiscalizată conform legislației în vigoare. (Declarație pe proprie răspundere). 

Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica folosirea casei de marcat prin supraveghere și achiziția 

produselor vândute, prin terți. În situația în care se constată nefolosirea casei de marcat, organizatorul 

va închide punctul de vânzare,   caz în  care se reziliază convenția fără a se mai restitui sumele achitate 

anticipat pentru ocuparea locului public. 

- Să dețină autorizație de funcționare din partea A.N.S.V.S.A. (document în copie eliberat de Autoritatea Națională 

Sanitară Veterinară și pentru Siguranța alimentelor) 

- Să respect normele P.S.I. și să dețină fișe de instructaj valabile pentru angajații care își desfășoară activitatea la 

punctul de vânzare pe perioada evenimentului (declarație pe proprie răspundere privind respectarea normelor 

PSI aplicabile).    

- Să respecte normele I.S.U. în vigoare și să aibă standul/rulota/structura dotată cu toate echipamentele necesare 

(trusă medicală omologată, stingător de incendiu + declarație pe proprie răspundere privind respectarea 

normelor ISU aplicabile). La momentul depunerii licitației dovada va fi făcută prin declarație pe proprie 

răspundere. Lipsa extinctorului/elor  la momentul instalării comerciantului dă dreptul  organizatorului de 

a rezilia contractul de ocupare a domeniului public și de a reține sumele achitate pentru ocuparea 

domeniului public.  

- Să facă dovada angajării cu contract de muncă pentru angajații care își desfășoară activitatea în stand 

pe perioada evenimentului, care să ateste calitatea de angajat (pe perioadă determinată sau 

nedeterminată) a persoanelor care vor fi în stand. Pentru fiecare stand se vor prezenta documentele 

pentru minim 2 persoane.  

- Să dețină și să prezinte copii de pe  fișele de aptitudine valabile/vizate și fișele de securitate și sănătate în 

muncă a tuturor angajaților care își desfășoară activitatea în stand pe toată perioada evenimentului 

(documentele vor fi depuse în copie urmând a fi verificate după atribuirea spațiilor). 

- Să decoreze standul/rulota/structura în care se desfășoară activitatea comercială pe perioada evenimentului, în 

spiritul sezonului sărbătorilor de iarnă. Pot fi oferite simulări grafice pentru iluminatul standului.   

- Fotografii color în care să se prezinte forma și aspectul exterior al standului.  

- Prezentarea unor imagini sau simulări grafice a echipamentului sau uniformelor pe care toți angajații prezenți în 

stand au obligația de a le purta pe toată durata evenimentului.    

- Să depună lista cu produse și prețuri pe care le vor comercializa pe durata evenimentului. ESTE INTERZISĂ 

modificarea prețurilor în timpul evenimentelor. Orice modificare de preț va duce la evacuarea imediată a 

comerciantului și va atrage interdicția de a participa la evenimentele viitoare organizate de Primăria Oradea și 

reținerea sumelor plătite în avans pentru ocuparea domeniului public. 

- Comerciantul este responsabil pentru siguranța și paza produselor proprii. 
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- Declarație pe proprie răspundere privind deschiderea standului pe perioada târgului conform programului indicat 

de organizator, care va fi comunicat de organizator după finalizarea licitației. Nerespectarea programului impus 

va duce la închiderea standului, reținerea sumei integrale plătite pentru ocuparea domeniului public, pierderea 

garanției și interdicția de participare la evenimentele organizate de Primărie pe o perioadă nedeterminată de 

timp.  

- Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedească o forma de înregistrare in condițiile legii din tara de 

rezidenta, să reiasă ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situațiile de 

anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitățile care fac obiectul 

contractului. In acest sens se va depune Certificat constatator ONRC.  

- Declarație pe proprie răspundere privind protejarea pavajului care va fi ocupat de standul comerciantului și de 

menținere a curățeniei pe toată durata evenimentului în superfața ocupată de stand.  

Măsuri obligatorii de curățenie și protecție a pavajului: 

- Protejarea pavajului cu bucăți din lemn sau cauciuc pentru toate punctele metalice de sprijin ale 

standului; 

- Realizarea unei platforme interioare pe toată suprafața  standului pe care să fie montate utilajele de gătit; 

- Asigurarea unei membrane impermeabile pentru toată suprafața interioară astfel încât acesta să nu 

păteze pavajul; 

- Respectarea curățeniei în imediata vecinătate a standului și depozitarea deșeurilor în locurile indicate de 

organizator; 

 

În situația în care la instalarea standului nu sunt respectate condițiile menționate mai sus organizatorul își rezervă 

dreptul de a rezilia contractul cu pierderea sumelor achitate anticipat și a garanției.  În situația în timpul evenimentului 

sau la finalizarea acestuia, organizatorul constată ca nu au fost respectate condițiile enunțate mai sus, comerciantul 

are obligația de a suporta cheltuielile de curățare a spațiului cu firma indicată de organizator. În situația încălcării 

prevederilor mai sus enunțate comerciantul în cauză este exclus pe o perioadă nedeterminată de timp de la 

evenimentele organizate de Primăria Oradea sau Asociația pentru promovarea turismului din Oradea și regiune.  

 

Plicul cu documente va conține obligatoriu documentele din tabel: 

Nr. 
crt. 

Denumirea documentului Forma de 
prezentare 

 DOCUMENTE GENERALE 

 fişa cu informaţii privind ofertantul original 

 declaraţie de participare, semnată de ofertant original 

 procură notarială de împuternicire pentru persoana 

participantă la strigare în reprezentarea ofertantului (unde 

este cazul);  in cazul firmelor delegatie semnată si stamilata 

 

original 

 act de identitate a persoanei împuternicite (unde este 
cazul); 

copie  

 DOCUMENTELE DE ÎNFIINŢARE ŞI FUNCŢIONARE A SOCIETĂŢII:  

 Certificat de înregistrare fiscală copie  

 Actul constitutiv al societății; copie  

 Autorizaţie de funcţionare, vizată pe anul 2016 sau 
Autorizaţie de persoană fizică autorizată, întreprindere 
individuală sau întreprindere familială pentru activităţi de 
comerţ, vizată pe anul 2016 

copie  

 Certificat constatator ONRC copie 
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*Lipsa oricărui document, prezentarea incompletă sau cu imagini alb negru (unde se solicită fotografii) sau 

copii și fotografii ilizibile, poate duce la descalificarea automată a ofertanților. 

 

 

 

 

 Autorizatie A.N.S.V.S.A. (Autoritatea Națională Sanitară 
Veterinară și pentru Siguranța alimentelor 

 

 DOCUMENTE DE ELIGIBILITATE: 

 Documentul justificativ privind plata taxei de 
participare – 20 lei, la licitaţie pentru oricare din 
amplasamentele ofertate 

original şi copie 

 Documentul justificativ privind plata garantiei de 
participare la licitație – 500 lei, pentru oricare din 
amplasamentele ofertate 

original şi copie  

 ALTE DOCUMENTE SOLICITATE: 

 Cerere tip completată (disponibila pe site-ul 
www.oradea.ro) 

original 

 Poze color, a standului de alimentație publică care va fi 
amenajat la eveniment (minim 3 poze care să prezinte 
ansamblul întreg al standului) 

 

 Lista modulelor tehnice din stand cu detalierea consumului 
pentru fiecare element (curent -watt,  apă etc.) pentru ca 
organizatorul sa poată pune la dispoziţia ofertanţilor 
utilităţile necesare funcţionării acestora pe perioada 
evenimentului 

 

 Contracte de muncă (minim 2 persoane) copie 

 Fișele de aptitudine  vizate și fișele de securitate și 
sănătate în muncă a tuturor angajaților (  minim 2 
persoane) 

copie 

 Poze sau simulări grafice ale echipamentului personalului. 
Din documentele depuse trebuie sa reiasa o unitate vizuală 
pentru toti angajații care vor fi in stand.  

 

 Declarație pe proprie răspundere pentru deținerea și 
utilizatea casei de marcat 

 

 Declarație pe proprie răspundere privind respectarea 
normelor PSI și ISU 

original 

 Declarație privind respectarea programului de târg.   

 Declarație privind protecția spațiului public și a curățeniei.  xerocopii 

 Lista cu produsele comercializate și prețul acestora original 
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D. 4 căsuțe pentru baruri 

 

 

Organizatorii vor pune la dispoziția potențialilor ofertanți construcții din lemn (3x2m) în care să-și desfășoare 
activitatea. Acestea vor fi dotate cu rețea de energie electrică de joasă tensiune pentru consumatori mici. De 
asemenea organizatorul va asigura un minim de decorare pentru fiecare construcție din lemn, cât și o pazie pe care 
se va trece denumirea generică a comerciantului, ex.: Bar/Căsuța cu băuturi. Pentru activitatea de tip bar în cadrul 
evenimentului comercianții vor avea posibilitatea să vândă băuturi specifice sezonului (ceai, vin fiert, ciocolată caldă, 
punch, etc.) cât și băuturi alcoolice sau sucuri. În cazul băuturilor calde (ceai si vin) după finalizarea procedurii de 
licitație, se vor stabili de comun acord prețul pentru diferite cantități, ex: 300 ml și 500 ml. Toți comercianții vor pune în 
vânzare băuturi calde în recipiente proprii cât și în cana Târgului de Craciun. Prețul pentru băuturi calde în cana  
Târgului de Crăciun va fi stabilit în comun după închiderea licitației, comercianții urmând a achiziționa cana de la un 
furnizor indicat de organizatori.    
Vor avea prioritate, în atribuirea spațiilor, comercianți care depun documentele doar pentru acest tip de 
activitate. În situația în care spațiile disponibile nu vor fi ocupate de comercianți care desfășoară în târg doar 
această activitate, spațiile vor putea fi oferite și altor comercianți care licitează pentru alte tipuri de comerț în 
cadrul evenimentului.  
 
Condiții minime de calificare: 

- Să dețină forme legale de funcționare (să prezinte o copie a certificatului de înregistrare) 

- Să dețină casă de marcat fiscalizată conform legislației în vigoare. (Declarație pe proprie răspundere). 

Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica folosirea casei de marcat prin supraveghere și achiziția 

produselor vândute, prin terți. În situația în care se constată nefolosirea casei de marcat, organizatorul 

va închide punctul de vânzare,  caz în  care se reziliază convenția fără a se mai restitui sumele achitate 

anticipat pentru ocuparea locului public. 

- Să respect normele P.S.I. și ISU în vigoare și să dețină fișe de instructaj valabile pentru angajații care își 

desfășoară activitatea la punctul de vânzare pe perioada evenimentului (declarație pe proprie răspundere privind 

respectarea normelor PSI aplicabile). Acesta din urmă are responsabilitatea de a deține toate echipamentele 

impuse prin lege pentru astfel de activități (trusă medicală omologată, stingător de incendiu + declarație pe 

proprie răspundere privind respectarea normelor ISU aplicabile). La momentul depunerii licitației dovada va fi 

făcută prin declarație pe proprie răspundere. Lipsa extinctorului/elor  la momentul instalării comerciantului 

dă posibilitatea organizatorului de a rezilia contractul de ocupare a domeniului public și reținerea 

sumelor achitate pentru ocuparea domeniului public.  

- Să facă dovada angajării cu contract de muncă pentru angajații care își desfășoară activitatea în stand 

pe perioada evenimentului, care să ateste calitatea de angajat (pe perioadă determinată sau 

nedeterminată) a persoanelor care vor fi în stand.  

- Prezentarea unor imagini sau simulări grafice a echipamentului sau uniformelor pe care toți angajații prezenți în 

stand au obligația de a le purta pe toată durata evenimentului.    

- Să depună lista cu produse și prețuri pe care le vor comercializa pe durata evenimentului. ESTE INTERZISĂ 

modificarea prețurilor în timpul evenimentelor. Orice modificare de preț va duce la evacuarea imediată a 

comerciantului și va atrage interdicția de a participa la evenimentele viitoare organizate de Primăria Oradea și 

reținerea sumelor plătite în avans pentru ocuparea domeniului public. 

- Comerciantul este responsabil pentru siguranța și paza produselor proprii. 

- Declarație pe proprie răspundere privind deschiderea standului pe perioada târgului conform programului indicat 

de organizator, care va fi comunicat de organizator după finalizarea licitației. Nerespectarea programului impus 

va duce la închiderea standului, reținerea sumei integrale plătite pentru ocuparea domeniului public, pierderea 
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garanției și interdicția de participare la evenimentele organizate de Primărie pe o perioadă nedeterminată de 

timp.  

- Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedească o forma de înregistrare in condițiile legii din tara de 

rezidenta, să reiasă ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situațiile de 

anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitățile care fac obiectul 

contractului. In acest sens se va depune Certificat constatator ONRC.  

- Declarație pe proprie răspundere privind protejarea pavajului care va fi ocupat de standul comerciantului și de 

menținere a curățeniei pe toată durata evenimentului în superfața ocupată de stand.  

Măsuri obligatorii de curățenie și protecție a pavajului: 

- Protejarea pavajului cu bucăți din lemn sau cauciuc pentru toate punctele metalice de sprijin ale 

standului; 

- Realizarea unei platforme interioare pe toată suprafața  standului pe care să fie montate utilajele de gătit; 

- Asigurarea unei membrane impermeabile pentru toată suprafața interioară astfel încât acesta să nu 

păteze pavajul; 

- Respectarea curățeniei în imediata vecinătate a standului și depozitarea deșeurilor în locurile indicate de 

organizator; 

 

În situația în care la instalarea standului nu sunt respectate condițiile menționate mai sus organizatorul își rezervă 

dreptul de a rezilia contractul cu pierderea sumelor achitate anticipat și a garanției.  În situația în timpul evenimentului 

sau la finalizarea acestuia, organizatorul constată ca nu au fost respectate condițiile enunțate mai sus, comerciantul 

are obligația de a suporta cheltuielile de curățare a spațiului cu firma indicată de organizator. În situația încălcării 

prevederilor mai sus enunțate comerciantul în cauză este exclus pe o perioadă nedeterminată de timp de la 

evenimentele organizate de Primăria Oradea sau Asociația pentru promovarea turismului din Oradea și regiune.  

 

 

Plicul cu documente va conține obligatoriu documentele din tabel: 

Nr. 
crt. 

Denumirea documentului Forma de 
prezentare 

 DOCUMENTE GENERALE 

 fişa cu informaţii privind ofertantul original 

 declaraţie de participare, semnată de ofertant original 

 procură notarială de împuternicire pentru persoana 

participantă la strigare în reprezentarea ofertantului (unde 

este cazul);  in cazul firmelor delegatie semnată si stamilata 

 

original 

 actului de identitate a persoanei împuternicite (unde este 
cazul); 

copie  

 DOCUMENTELE DE ÎNFIINŢARE ŞI FUNCŢIONARE A SOCIETĂŢII:  

 Certificat de înregistrare fiscală copie  

 Actul constitutiv al societății; copie  

 Autorizaţie de funcţionare, vizată pe anul 2016 sau 
Autorizaţie de persoană fizică autorizată, întreprindere 
individuală sau întreprindere familială pentru activităţi de 
comerţ, vizată pe anul 2016 

copie  

 Certificat constatator ONRC copie 

 DOCUMENTE DE ELIGIBILITATE: 

 Documentul justificativ privind plata taxei de original şi copie 
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*Lipsa oricărui document, prezentarea incompletă sau cu imagini alb negru (unde se solicită fotografii) sau 

copii și fotografii ilizibile, poate duce la descalificarea automată a ofertanților. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

participare – 20 lei, la licitaţie pentru oricare din 
amplasamentele ofertate 

 Documentul justificativ privind plata garantiei de 
participare la licitație – 500 lei, pentru oricare din 
amplasamentele ofertate 

original şi copie  

 ALTE DOCUMENTE SOLICITATE: 

 Cerere tip completată (disponibila pe site-ul 
www.oradea.ro) 

original 

 Lista modulelor tehnice din stand cu detalierea consumului 
pentru fiecare element (curent-watt, apă etc.) pentru ca 
organizatorul sa poată pune la dispoziţia ofertanţilor 
utilităţile necesare funcţionării acestora pe perioada 
evenimentului 

original 

 Contractele de muncă pentru persoanele care vor fi în 
stand 

copii 

 Poze sau simulări grafice ale echipamentului personalului. 
Din documentele depuse trebuie sa reiasa o unitate vizuală 
pentru toti angajații care vor fi in stand.  

original 

 Declarație pe proprie răspundere pentru deținerea și 
utilizatea casei de marcat 

original 

 Declarație pe proprie răspundere privind respectarea 
normelor PSI și ISU 

original 

 Declarație privind respectarea programului de târg.  original 

 Declarație privind protecția spațiului public și a curățeniei.  original 

 Lista cu produsele comercializate și prețul acestora original 
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1.2. CĂSUȚE PENTRU ACTIVITĂȚI COMERCIALE 

 

Organizatorii vor pune la dispoziția potențialilor ofertanți construcții din lemn (3x2m) în care să-și desfășoare 

activitatea. Numărul total de căsuțe care vor fi puse la dispoziția acestei activități este de 35 de căsuțe. 

Acestea vor fi dotate cu rețea de energie electrică de joasă tensiune pentru consumatori mici. De asemenea 

organizatorul va asigura un minim de decorare pentru fiecare construcție din lemn, cât și o pazie pe care se va trece 

denumirea generică a comerciantului, ex.: Căsuța cu ciocolată, jucării, suveniruri, etc. În zona dedicată activităților 

comerciale, va fi permisă comercializarea băuturilor calde (ceai, vin fiert, ciocolată caldă, punch, etc.) pentru maxim 4 

comercianți. În cazul băuturilor calde (ceai, vin fiert, ciocolată caldă, punch, etc.), după finalizarea procedurii de 

licitație, se vor stabili de comun acord prețul pentru diferite cantități, ex: 300 ml și 500 ml. Toți comercianții vor pune în 

vânzare băuturi calde în recipiente proprii cât și în cana Târgului de Crăciun. Prețul pentru băuturi calde în cana  

Târgului de Crăciun va fi stabilit în comun după închiderea licitației, comercianții urmând a achiziționa cana de la un 

furnizor indicat de organizatori.  

Ofertanții vor trebui să opteze de la momentul depunerii documentelor pentru numărul căsuței în care doresc să-și 

desfășoare activitatea. În situația în care vor fi mai multe oferte pentru aceeași căsuță departajarea se va face prin 

licitație cu strigare. Aceeași procedură va fi aplicată și în situația în care sunt mai multe oferte decât căsuțe 

disponibile. 

Tipurile de produse comercializate trebuie să fie strâns legate de specificul evenimentului. Organizatorul își rezervă 

dreptul de a exclude din procedura de licitație ofertanți care nu comercializează produse specifice sezonului (jucării, 

turtă dulce, decorațiuni de crăciun, obiecte de decor, etc.) 

Este strict interzisă desfășurarea oricăror tipuri de activități specifice alimentației publice (gătit pe loc) în zona 

destinată acestor comercianți. Este permisă comercializarea produselor alimentare ambalate sau care nu au nevoie 

de preparare în stand (ciocolată de casă, nuga, mezeluri, etc) 

 

Condiții minime de calificare: 

- Să dețină forme legale de funcționare (să prezinte o copie a certificatului de înregistrare) 

- Să dețină casă de marcat fiscalizată conform legislației în vigoare. (Declarație pe proprie răspundere). 

Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica folosirea casei de marcat prin supraveghere și achiziția 

produselor vândute, prin terți. În situația în care se constată nefolosirea casei de marcat, organizatorul 

va închide punctul de vânzare, caz in care se reziliază convenția fără a se mai restitui sumele achitate 

pentru ocuparea lucului public.  

- Să respect normele P.S.I. și ISU în vigoare și să dețină fișe de instructaj valabile pentru angajații care își 

desfășoară activitatea la punctul de vânzare pe perioada evenimentului (declarație pe proprie răspundere privind 

respectarea normelor PSI aplicabile). Acesta din urmă are responsabilitatea de a deține toate echipamentele 

impuse prin lege pentru astfel de activități (trusă medicală omologată, stingător de incendiu + declarație pe 

proprie răspundere privind respectarea normelor ISU aplicabile). La momentul depunerii licitației dovada va fi 

făcută prin declarație pe proprie răspundere. Lipsa extinctorului/elor  la momentul instalării comerciantului 

dă posibilitatea organizatorului de a rezilia contractul de ocupare a domeniului public și reținerea 

sumelor achitate pentru ocuparea domeniului public.  

- Să facă dovada angajării cu contract de muncă pentru angajații care își desfășoară activitatea în stand 

pe perioada evenimentului. În cazul în care comerciantul este PFA II dovada se va face prin copie a cărții 

de identitate, a persoanei sau persoanelor care vor desfășura activitatea în stand. Neprezentarea copiilor 
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de pe contractele de muncă (pe perioadă determinată sau nedeterminată) sau ale copiilor cărților de 

identitate ale personalului care va fi în spațiu la momentul depunerii dosarului de licitație, duce la 

excluderea ofertantului din licitație.   

- Să depună lista cu produse și prețuri pe care le vor comercializa pe durata evenimentului. ESTE INTERZISĂ 

modificarea prețurilor în timpul evenimentelor. Orice modificare de preț va duce la evacuarea imediată a 

comerciantului și va atrage interdicția de a participa la evenimentele viitoare organizate de Primăria Oradea și 

reținerea sumelor plătite în avans pentru ocuparea domeniului public. 

- Comerciantul este responsabil pentru siguranța și paza produselor proprii. 

- Declarație pe proprie răspundere privind deschiderea standului pe perioada târgului conform programului indicat 

de organizator, care va fi comunicat de organizator după finalizarea licitației. Nerespectarea programului impus 

va duce la închiderea standului, reținerea sumei integrale plătite pentru ocuparea domeniului public, pierderea 

garanției și interdicția de participare la evenimentele organizate de Primărie pe o perioadă nedeterminată de 

timp.  

- Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedească o forma de înregistrare in condițiile legii din tara de 

rezidenta, să reiasă ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situațiile de 

anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitățile care fac obiectul 

contractului. In acest sens se va depune Certificat constatator ONRC.  

- Declarație pe proprie răspundere privind protejarea pavajului care va fi ocupat de standul comerciantului și de 

menținere a curățeniei pe toată durata evenimentului în superfața ocupată de stand.  

Măsuri obligatorii de curățenie și protecție a pavajului: 

- Protejarea pavajului cu bucăți din lemn sau cauciuc pentru toate punctele metalice de sprijin ale 

standului; 

- Realizarea unei platforme interioare pe toată suprafața  standului pe care să fie montate utilajele de gătit; 

- Asigurarea unei membrane impermeabile pentru toată suprafața interioară astfel încât acesta să nu 

păteze pavajul; 

- Respectarea curățeniei în imediata vecinătate a standului și depozitarea deșeurilor în locurile indicate de 

organizator; 

 

În situația în care la instalarea standului nu sunt respectate condițiile menționate mai sus organizatorul își rezervă 

dreptul de a rezilia contractul cu pierderea sumelor achitate anticipat și a garanției.  În situația în timpul evenimentului 

sau la finalizarea acestuia, organizatorul constată ca nu au fost respectate condițiile enunțate mai sus, comerciantul 

are obligația de a suporta cheltuielile de curățare a spațiului cu firma indicată de organizator. În situația încălcării 

prevederilor mai sus enunțate comerciantul în cauză este exclus pe o perioadă nedeterminată de timp de la 

evenimentele organizate de Primăria Oradea sau Asociația pentru promovarea turismului din Oradea și regiune.  

 

În planul de situație anexat prezentului caiet de sarcini, căsuțele disponibile sunt în număr de 39, diferența de 4 

căsuțe fiind rezervată unor asociații care vor desfășura activități comerciale în scopuri sociale, culturale sau caritabile. 

Locația acestora va fi stabilită în spațiile rămase libere după finalizarea procedurii de ocupare a celor 35 de căsuțe.  

 

Plicul cu documente va conține obligatoriu documentele din tabel: 

Nr. 
crt. 

Denumirea documentului Forma de 
prezentare 

 DOCUMENTE GENERALE 

 fişa cu informaţii privind ofertantul original 

 declaraţie de participare, semnată de ofertant original 

 procură notarială de împuternicire pentru persoana original 
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*Lipsa oricărui document, prezentarea incompletă sau cu imagini alb negru (unde se solicită fotografii) sau 

copii și fotografii ilizibile, duce la descalificarea automată a ofertanților. 

 

Ofertele pot fi depuse la sediul Primăriei Oradea, în sala ghișeelor sau prin curier. În ambele cazuri pe plic se va trece 

citeț tipul de comerț pentru care doresc să depună documentația și numărul căsuței pentru activitatea de la punctul 5 : 

1. Alimentație publică -  Standuri de preparare și vânzare mâncare 

2. Alimentație publică – Street food  

3. Alimentație publică – Baruri  

4. Alimentație publică – Cozonac Secuiesc – Kurtos Kolacs  

5. Activități comerciale în căsuțe de lemn , respectiv numărul căsuței pentru care liciteaza. 

 

 

 

participantă la strigare în reprezentarea ofertantului (unde 

este cazul);  in cazul firmelor delegatie semnată si stamilata 

 

 actului de identitate a persoanei împuternicite (unde este 
cazul); 

copie  

 DOCUMENTELE DE ÎNFIINŢARE ŞI FUNCŢIONARE A SOCIETĂŢII:  

 Certificat de înregistrare fiscală copie  

 Actul constitutiv al societății; copie  

 Autorizaţie de funcţionare, vizată pe anul 2016 sau 
Autorizaţie de persoană fizică autorizată, întreprindere 
individuală sau întreprindere familială pentru activităţi de 
comerţ, vizată pe anul 2016 

copie 

 Certificat constatator ONRC copie  

 DOCUMENTE DE ELIGIBILITATE: 

 Documentul justificativ privind plata taxei de 
participare – 20 lei, la licitaţie pentru oricare din 
amplasamentele ofertate 

 

 Documentul justificativ privind plata garantiei de 
participare la licitație – 200 lei, pentru oricare din 
amplasamentele ofertate (cu exceptia casutelor pentru bar) 

original şi copie  

 ALTE DOCUMENTE SOLICITATE: 

 Cerere tip completată (disponibila pe site-ul 
www.oradea.ro) 

original 

 Lista modulelor tehnice din stand cu detalierea consumului 
pentru fiecare element (curent -watt, apă etc.) pentru ca 
organizatorul sa poată pune la dispoziţia ofertanţilor 
utilităţile necesare funcţionării acestora pe perioada 
evenimentului 

 

 Contracte de muncă sau  cărțile de identitate pentru 
persoanele care vor fi în stand 

copii 

 Declarație pe proprie răspundere pentru deținerea și 
utilizarea casei de marcat 

original 

 Declarație pe proprie răspundere privind respectarea 
normelor PSI și ISU 

original 

 Declarație privind respectarea programului de târg.  original 

 Declarație privind protecția spațiului public și a curățeniei.  original 

 Lista cu produsele comercializate și prețul acestora original 
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II. DURATA ATRIBUIRII 

Perioada pentru care se atribuie locurile de comerț stradal este 32 zile, din  30 NOIEMBRIE - 31 DECEMBRIE 

2016. 

 

III. ELEMENTE DE PREŢ 

Preţul de pornire a licitaţiei pentru fiecare tip de activitate este stabilit conform Hotărârii Consiliului Local nr. 

712/2015 privind taxele și impozitele locale pe anul 2016 -  10 lei/mp/zi, de luni – joi (18 zile) și 50 lei/mp/zi, 

de vineri până duminică ( 14 zile) . 

 

  Astfel, prețul de pornire este de: 
 

 27,5 lei/mp/zi, pentru activitatea de alimentație publică în standuri proprii, 

 

  75 lei cu TVA incus/zi, pentru căsuță. 

 
Pasul de licitaţie este de 1 leu/pas. Preţul licitat va fi cel puţin egal cu preţul de pornire a licitatiei + primul pas. Plata 

preţului pentru teren se va face anticipat, la încheierea Convenţiei de amplasare temporară.  

Plata se va face întreaga perioadă de desfășurare a evenimentului Târgul de Crăciun Oradea. 

 

 
IV. OBLIGAŢIILE COMERCIANȚILOR : 

 

Ocupantul locului public are următoarele obligaţii: 

- să încheie convenţia – acord de amplasare si sa achite preţul stabilit, anticipat ocupării locului public; 

- să respecte amplasamentul şi suprafaţa atribuită, perioada aprobată şi destinaţia pentru care i s-a încheiat    

convenţia;   

- prin amplasare să nu stânjenească circulaţia pietonală şi să nu împiedice vizibilitatea;                                                                                                                                                                  

- să nu tulbure liniştea şi ordinea publică, să nu deterioreze mobilierul urban, construcţiile, sau zonele verzi din   

     vecinătatea amplasamentului;  

- să nu aducă prejudicii clădirilor sau spațiilor din zona Pieței Unirii.; 

- să respecte regulile de comert prevăzute de legislaţia în vigoare şi să obţină toate avizele şi acordurile 

prevazute de lege pentru desfăşurarea activităţii; 

- să întreţină curăţenia pe amplasament şi în zona din jur, sa deţină şi să utilizeze recipienti speciali pentru                  

deşeuri. Să asigure din resurse proprii igiena și spălarea meselor din zonele destinate publicului din imediata 

vecinătate a punctelor de vânzare. Se interzice depozitarea deşeurilor în zona publică ocupată, în perimetrul 

ei, sau pe zonele verzi;  

- la expirarea termenului, să predea amplasamentul curat, nedeteriorat şi fără sarcini; 
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- să elibereze imediat si necondiţionat amplasamentul în cazul nerespectarii obligaţiilor mai sus menţionate, la 

somaţia reprezentanţilor Primăriei Municipiului Oradea, Poliţiei Locale, Asociației pentru promovarea 

turismului din Oradea și regiune sau a altor instituţii abilitate, fără a avea pretentii asupra restituirii sumelor 

achitate; 

- sub sancţiunea rezilierii convenţiei, să nu subînchirieze locul adjudecat ;  

- să elibereze imediat amplasamentul în cazul unor lucrari urgente de interes public, caz in care suma platita  

pentru perioada neutilizata va fi restituită. 

- să răspundă material pentru orice pagubă cauzată de neîndeplinirea in totalitate şi la termen a clauzelor  

cuprinse în conventia de ocupare a locului public. 

- În cazul rezilierii convenției, din culpă agentului economic,  garanția de participare la licitație se face venit la 

buigetul local. 

 
 
In plus, comerciantii participanti la eveniment trebuie să respecte următoarele condiţii: 

 

Toate produsele vândute trebuie sa dețină documente de proveniență și de conformitate a calității. Organizatorul sau 

alte instituții abilitate au dreptul să solicite verificarea acestor documente. Comercianții de tip bar au interdicția de a 

vinde băuturi în recipiente din sticlă în afara cănii oficiale a târgului de Crăciun. Toate băuturile vor fi servite în pahare 

sau recipiente din plastic cu excepția băuturilor calde care vor putea fi comercializate și în cana oficiala a târgului de 

Crăciun.  

Vânzarea produselor se poate desfășura doar în aceste spații special amenajate, amenajarea revenind ofertantului, 
organizatorul punând la dispoziție, contra cost, doar spațiul si racordul la utilități (energie electrică și apă).   
 
După data deschiderii ofertelor, fiecare participant la licitația organizată de Primaria Municipiului Oradea va fi înștiințat 
despre rezultatul procedurii, după care urmează semnarea contractelor. Ofertantul câștigător care nu semnează 
contractul in cel mult 24 ore de la momentul in care a fost anuntat,  nu are posibilitatea să-și mențină locul câștigat, 
iar acesta va fi relocat, în funcție de oferta următoare. 
 

Primăria Municipiului Oradea pune la dispoziția comerciantului următoarele: 
- Curent electric conform listei de consumatori ale comerciantului. Plata consumului va fi făcută de ofertanți pe 

baza citirii contoarelor de consum. 

- WC pentru angajați în spațiul public 

- Locație în apropierea spațiului comercial de depozitare a deșeurilor 

- 2 accese auto pentru aprovizionare (nu parcări) 

- Servicii de curățire pe spațiul alocat evenimentului. 

 
Condiții in relația cu participanții la eveniment  
 

- Comerciantul are obligația de a servi produsele alimentare în condiții de igienă, cu mănuși, fiecare dintre 

aceștia fiind obligat să aibă un reprezentant special desemnat pentru manipularea numerarului.  

- Să dispună de personal de servire al spațiului alocat, calificat pentru activitatea de comerţ cu produse 

alimentare şi alimentație publică; 

- Să asigure expunerea estetică a produselor şi afişarea în mod vizibil a preţurilor care nu pot fi modificate pe 

durata evenimentului; 
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- Să respecte ordinea, liniştea publică şi curăţenia în perimetrul amplasamentului şi să nu creeze disconfort 

participanților la eveniment; 

- Să asigure şi să impună personalului de deservire: 

- a) Echipament de protecţie sanitară şi uniformă personalizată cu identitatea fiecărui ofertant; 

- b) Personalul de deservire să deţină documente de identificare şi carnetul de sănătate; 

- c) Personalul de deservire va avea un aspect îngrijit şi o ţinută decentă individualizată pentru fiecare ofertant. 

Condiții de igienă 
- Aviz sanitar – veterinar pentru agenţii economici care vor desface produse de origine animal; 

- Documente de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor specifice activităţii sau 

autorizaţii sanitare veterinare de funcţionare care vor fi verificate în baza de date a serviciului respectiv; 

- Spații distincte pentru spălarea vaselor si a ustensilelor de lucru si pentru spălarea pe mâini a angajaților; 

- Să întreţină curăţenia pe amplasament şi în zona din jur, să deţină şi să utilizeze recipienţi speciali pentru 

deşeuri. Se interzice depozitarea deşeurilor în zona publică ocupată, în perimetrul ei, sau pe zonele verzi. 

 
Condiții de estetică și vizibilitate 
 
Comercianții vor fi obligați să respecte cumulativ următoarele condiții: 

- Sa deţină autonomie privind utilităţile şi posibilităţile de racordare (tablou, prelungitoare, corpuri de iluminat); 

- Să asigure condiţii corespunzătoare pentru expunerea, protejarea şi păstrarea mărfurilor; 

- Cortul/pavilionul/mașina trebuie să fie curate, personalizate; 

- Să asigure spaţiu suficient pentru deservirea clienților; 

 
Conditii privind accesul in zona de eveniment 

Accesul în zona de eveniment se va face înainte cu minim 2 ore de începerea programului oficial. 
După începerea programului nu se permite accesul cu autovehicule sau alte utilaje în vederea aprovizionării.  
Este strict interzisă staționarea autovehiculelor sau a utilajelor folosite pentru aprovizionare, în zona 

punctului de vânzare pe durata târgului de crăciun. Excepție fac autovehiculele care sunt special construite 
pentru desfășurarea activității autorizate.  

 
Protecția și paza  
Organizatorul va asigura paza și protecția participanților la eveniment pe toată durata acestuia, prin intermediul 
politiei locale si a unei companii de paza specializata. După finalizarea programului oficial, reprezentanții poliției 
locale și al companiei de securitate se vor asigura că au fost evacuați toți participanții la festival și vor supraveghea 
întreaga zonă. Nu se va asigura paza pentru produsele sau standurile comercianților.  

   
Organizatorul nu îsi asumă responsabilitatea pentru siguranța produselor sau a utilajelor lăsate în Piața Unirii, 
comercianții fiind responsabil pentru siguranța materialelor din locațiile fiecăruia. Aceasta responsabilitate revine 
exclusiv furnizorilor de servicii.  
 

V. REGULI GENERALE DE CONDUITĂ (pentru toti participantii la eveniment): 

- Accesul automobilelor, autovehiculelor, motocicletelor şi mopedelor este strict interzis în Piața Unirii; 
- Aprovizionarea agenţilor economici care desfăşoară fapte de comerţ se va face zilnic în intervalul orar 

08.00 – 11.30 în zilele de joi și vineri iar Sâmbătă și Duminică 07.00 – 09.00. 
- Este interzisă ancorarea mobilierului urban (mese, scaune, banci, jardiniere, etc) în pavajul pietonalului; 
- Activitatea de comerţ se va desfăşura civilizat, cu respectarea normelor privind: 

 respectarea amplasamentelor, 
 igiena şi sănătatea publică, 
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 protecţia consumatorilor, 
 provenienţa şi calitatea mărfurilor, 
 utilizarea caselor de marcat şi a mijloacelor de cântărire autorizate, 
 protecţia muncii, 
 ordinea şi liniştea publică 
 respectarea condiţiilor însuşite prin Convenţia de ocupare a locului public  

- Comerciantul va asigura şi păstra curăţenia în zona ocupată, iar prin funcţionarea sa nu va crea disconfort 
riveranilor. 

- Este obligatoriu ca în locul de desfăşurare a activităţii comerciale, agentul economic să deţină şi să utilizeze 
recipienţi speciali pentru deşeuri. Se interzice depozitarea deşeurilor in zona ocupată, în perimetrul ei sau pe 
zonele verzi; 

- Este interzisă deteriorarea sub orice formă a spaţiilor verzi; depozitarea produselor sau ambalajelor de orice 
fel pe spaţiile verzi sau pe căi de acces/trotuare. Deteriorarea pavajului sau murdărirea acestuia în zona 
ocupată de pavilionul/standul fiecăruia vor fi imputate ofertanților. În situația în care se vor constata astfel de 
situații organizatorii vor imputa cheltuielile de readucere a spațiului la starea inițială.   

- Este interzisă comercializarea articolelor de îmbrăcăminte, a publicațiilor cu caracter pornografic, precum si 
expunerea pe standuri a articolelor si publicaţiilor cu caracter sexual; 

- Comerciantul își va asigura personal de deservire calificat în activitatea de comerţ cu mărfuri alimentare şi 
alimentaţie publică; 

- Comerciantul este obligat să întreţină corespunzător mobilierul stradal: curat atât în interior cât şi în exterior. 
Este interzisă modificarea acestuia în sensul realizării unor improvizaţii cu scopul prelungirii acestuia: suporţi, 
copertine rabatabile, acoperirea cu prelate. Autoritatea contractantă poate interveni de ori de câte ori este 
necesar pentru reaşezarea comercianţilor autorizaţi în amplasament sau prin rezilierea convenţiilor pentru 
nerespectarea obligaţiilor stabilite prin prezentul Caiet de sarcini. 

- Este interzisă difuzarea de muzică sau instalarea oricărui sistem de sonorizare la standuri 
- Toți comercianții care comercializează bere și băuturi răcoritoare necarbonatate vor încheia obligatoriu, 

contract de prestării servicii cu SC CARLSROM BEVERAGE CO SRL, partener oficial al Municipiului Oradea, 
conform Hotărârii de Consiliu Local nr. 205/2016. Pentru băuturile carbogazoase se va încheia un parteneriat 
cu un furnizor indicat de organizator la momentul finalizării licitației.  

 
 

- ELIBERAREA SPAȚIULUI SI PREDAREA ACESTUIA SE VA REALIZA ÎN DATA DE 02 Ianuarie 2017. 
ESTE INTERZISA STRÂNGEREA CONSTRUCȚIEI IN ULTIMA ZI DE TÂRG! 

-  
 

VI.  ASPECTE ŞI CONDIŢII LEGATE DE PARTICIPAREA LA LICITAŢII:   

6.1. Pot participa la licitaţie persoane juridice indiferent de forma lor de organizare (S.C., I.I, P.F.A.,) care au ca    

obiect de activitate, obiectul comerțului pe amplasamentul licitat. 

6.2. Ofertanţii vor achita taxa de participare la licitaţie în valoare de 20 Lei, sumă care nu se mai restituie.  

6.3. Taxa de participare la licitaţie poate fi achitată la casieriile Primăriei Municipiului Oradea, Piaţa Unirii nr. 1,Sala 

Ghişeelor, Ghişeele 22-27 până la data depunerii ofertelor. Sau se poate depune cu cel puțin 2(două) zile inainte de 

expirarea termenului de depunere a dosarului de licitație,  în contul  RO19 TREZ 076 21360250 XXXXX deschis la 

Trezoreria Oradea, titular de cont Municipiul Oradea, cod fiscal 4230487.  

Ofertanţii la licitaţie vor prezenta, la dosarul depus pentru licitaţie originalul chitanţei de plată a taxei. 

6.4. Garanţia pentru participare poate fi: 

 achitată la casieriile Primăriei Municipiului Oradea, Piaţa Unirii nr. 1, Sala Ghişeelor, Ghişeele 22-27 

până la data depunerii ofertelor; 

 constituită prin ordin de plată în contul organizatorului licitaţiei, respectiv contul nr. 

RO02TREZ0765006XXX000160 deschis la Trezoreria Oradea, titular de cont Municipiul Oradea, cod 
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fiscal 4230487, cu cel puțin 2(două) zile inainte de expirarea termenului de depunere a dosarului de 

licitatie. 

 

 

6.5. Garanţia de participare la licitaţie, se restituie integral ofertanţilor necâştigători, şi se va elibera în baza solicitării 

scrise, în termen de 10 (zece) zile de la data depunerii cererii. 

6.6. Garanţia de participare la licitaţie a ofertanţilor câştigători rămâne la dispoziţia organizatorului ca şi garanţie de 

bună execuţie a contractului. 

6.7. Garanţia de participare la licitaţie a ofertanţilor câştigători se pierde în cazul în care aceştia nu semnează 

convenția sau nu respecta obligațiile din Caietul de sarcini. 

 

6.8. Persoanele participante la licitaţie sunt obligate să deţină delegaţie din partea societăţii comerciale sau 

împuternicire, să prezinte cartea de identitate şi copia acesteia.  

6.9. Poate fi exclus dintr-o procedură pentru atribuirea amplasamentelor, respectiv nu este eligibil, orice ofertant care 

se află în oricare din următoarele situaţii: 

- Nu face dovada obiectului de activitate pentru care licitează. 

- Nu a depus taxa de participare la licitaţie sau garantia după caz. 

- Are datorii restante faţă de Primaria Municipiului Oradea.  

 

 

 

 

VII. DESFĂŞURAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE 
 

  PREZENTAREA OFERTELOR 
7.1 Termenul limită pentru depunerea ofertelor este de 14.11.2016 ora 1000. Ofertele se vor depune la Serviciul 

Relaţii cu Publicul în Sala Ghişeelor (piramidă) - Ghişeele 7-14. 

7.2.  Şedinţa publică cu strigare se va organiza la Primăria Oradea, Piața Unirii nr. 1, în data de 16.11.2016, ora 

1200; 

7.2 Ofertele privind licitaţia, conform prezentei documentaţii, se depun direct la sediul Primăriei Municipiului Oradea, 

Piaţa Unirii nr. 1 - Serviciul Relaţii cu Publicul – Sala Ghişeelor (piramidă), în zilele de luni până joi - între orele 

8,00 - 18,00, vineri – între orele 8,00-15,30, sau prin curier, după data apariţiei anunţului.  

7.3 Pe plicul cu documentele de calificare se va nota: 

Către:  
Primăria Municipiul Oradea – Direcţia Patrimoniu Imobiliar –  

”Documente de calificare la licitaţia publică cu strigare organizată pentru atribuirea unor amplasamente la TÂRGUL 
DE CRĂCIUN 2016”. 

Denumire ofertant _____________________________________________ CUI______________ 
Adresa ofertantului ___________________________________________________________. 
Telefon ofertant_________________________. 

Tipul de comerț pentru care doresc se depune documentația și numărul căsuței, după caz 
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menţiunea „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA – 15.11.2016 ora 900.  

 

 

Etapa I-a – deschiderea plicurilor cu documentele de calificare şi calificarea ofertanţilor. 

 

7.3. În data de 15.11.2016, ora 900 va avea loc, la Primăria Municipiului Oradea, Piaţa Unirii, nr.1, et.2, deschiderea plicurilor 

în vederea stabilirii ofertanţilor calificaţi în etapa a II-a, de strigare . La această procedură nu este obligatorie prezența din 

partea ofertanților. 

7.4. Plicurile, închise şi sigilate cu documentele de calificare vor fi deschise de către Comisia de licitatie.  

7.5. Comisia de licitaţie verifică şi analizează existenţa tuturor documentelor de participare solicitate, depuse de ofertanţi şi 

întocmeşte procesul - verbal privind încheierea etapei de verificare şi analizare a documentelor de calificare.  

7.6. Comisia de licitaţie întocmeşte anexa la procesul-verbal cu ofertele/ ofertanţii calificaţi/necalificaţi. Ofertanţii calificaţi 

participă la procedura de strigare. 

7.7. Se consideră ofertant calificat ofertantul care a depus documentaţia completă şi îndeplineşte cerinţele de calificare 

solicitate prin prezentele Instructiuni. Ofertantul calificat poate participa la strigare. 

7.8. In situaţia în care un ofertant nu îndeplineşte una sau mai multe dintre cerinţele de calificare stabilite în prezentul Caiet de 

sarcini cu instructiuni sau nu a prezentat unul sau mai multe documente de calificare, Comisia de licitatie va putea 

declara ofertantul ca fiind descalificat, nemaiputand participa la procedura de strigare. 

 

Etapa a II-a – strigarea şi adjudecarea licitaţiei: 
7.9. În data de 16.11.2016 , ora 12, in Primăria Oradea Sala Mică, dupa stabilirea ofertantilor calificati, va avea loc etapa de 

strigare. 

7.10. Preşedintele comisiei de licitaţie anunţă ofertanţii calificaţi, amplasamentul ce se supune licitaţiei cu strigare, preţul de 

pornire a licitaţiei, pasul de licitare la preţul de pornire a licitaţiei şi modul de desfăşurare a licitaţiei, asigurându-se că 

fiecare ofertant a înţeles procedura de desfăşurare. 

7.11. Şedinţa se încheie după ce s-au licitat amplasamentul pentru punctul de alimentatie publica. 

 

       STABILIREA CÂŞTIGĂTORULUI 
 
7.12. Licitaţia se desfăşoară după regula licitaţiei competitive. 

7.13. Câştigătorul stabilit de către comisia de licitaţie va fi cel care oferă preţul cel mai mare și care corespunde din punct de 

vedere estetic și a produselor comercializate. 

7.14. Refuzul sau neprezentarea la semnarea Convenţiei de ocupare temporară a domeniului public încheiate în urma 

adjudecării locului, duce la pierderea garanţiei de participare la licitaţie.  

7.15. Dacă la momentul finalizării licitației nu vor fi ocupate toate locațiile puse la dispoziție pentru acest eveniment, 

organizatorul va avea posibilitatea de a aloca spațiile rămase neocupate prin procedură de atribuire directă la un preț cu 

20% mai mare decât cel mai mare preț rezultat în urma procedurii de licitație publică.  
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VIII. INFORMAŢII REFERITOARE LA CLAUZELE OBLIGATORII ALE CONVENTIEI  
 
8.1. Convenţia de ocupare a spaţiului se încheie şi se semnează în ziua umătoare ajudecării amplasamentului sub 

sancţiunea pierderii locului licitat si a garanției de participare la licitație. 

8.2.  Neîncheierea convenţiei în termenul stabilit în prezentul caiet de sarcini cu instrucţiuni din cauza renunţării sau 

de nesemnarea convenţiei după adjudecare licitaţiei, duce la pierderea amplasamentului atribuit şi ofertantul nu 

va putea participa la licitaţiile viitoare organizate pentru evenimente similare. 

 
 VIII. DISPOZIŢII FINALE 
 
8.1.  Înscrierea şi participarea la licitaţie înseamnă însuşirea şi acceptarea prevederilor din prezentul caiet de sarcini 

cu instrucţiuni puse la dispoziţie de către Primaria Oradea pe site-ull www.oradea.ro/licitatii.  

8.2. Documentaţia de participare la licitaţie va fi examinată de către comisia de licitaţie. Comisia are dreptul de a 

respinge ofertele care nu corespund prevederilor prezentului Caiet de sarcini cu instrucţiuni.  

8.3.  Prevederile prezentului caiet de sarcini cu instrucţiuni se completează de drept cu prevederile actelor normative 

în vigoare.   
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