CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUDESTll VECHI
JUDETUL TIMIS

Tel ./Fax. 0256/384.104//384.504
HOTĂRÂREA nr.21
din 12 aprilie2016
privind aprobarea Caietului de sarcini pentru „Contractarea unei finanţări
rambursabile sub forma unei linii de credit de investiţii în valoare de 4.100.000 lei
pentru realizarea proiectului de investiţii publice de interes local prin Programul
Naţional de Dezvoltare Rurală"

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judeţul Timiş,

nr. 1674 din 12.04.2016, avizele Comisiei
nr. 1677 din 12.04.2016 şi al Comisie Juridice cu nr. 1676 din data de

Având în vedere referatul primarului cu
Economice cu

12.04.2016
Având în vedere prevederile:
- art.

61-63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi

completările ulterioare
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului

nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi

adecvarea de capital,
Ţinând seama de prevederile art.

942 şi următoarele din Codul Civil, referitoare la

contracte şi convenţii ;
Ţinand cont de prevederile contractului semnat de către Asociaţia de Dezvoltarea
Intercomunitară Beba Veche - Dudeştii Vechi cu A.F .l.R. ;
Con�tatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea acestei
investiţii de interes public ;

În temeiul O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, cu
modificările şi completările ulterioare;

art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct.l si art.45 alin (1) din
nr.215 a Administratiei publice locale, cu 10 voturi pentru, 3 abţineri, 13 consilieri
prezenti, 13 consilieri in functie,
În conformitate cu

Legea

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă Caietul de sarcini pentru „Contractarea unei finanţări rambursabile

sub forma unei linii de credit de investiţii în valoare de

4.100.000 lei pentru realizarea

proiectului de investiţii publice de interes local prin Programul Naţional de Dezvoltare
Rurală", conform Anexei

nr.1 la prezenta Hotărâre, care face parte integrantă din aceasta.

Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri se încredinţează
primarul Comunei Dudeştii Vechi şi departamentele de specialitate din cadrul aparatului

propnu.

Art.3 Prezenta se comunică:

Institutiei Prefectului - Judeţului Timis
Consiliului Judetean Timis
Departamentului financiar contabil
Locuitorilor comunei
PREŞEDINTE DE SEDINŢA
Consilier,
BUD

ADRIAN
Contrasemnează
SECRETAR,
UZUNPETRU

Anexa 1 la H C.L. nr. 21 din 12 aprilie 2016

CAIET DE SARCINI

„CONTRACTAREA UNEI FINANŢĂRI RAMBURSABILE
SUB FORMA UNEI LINII DE CREDIT DE INVESTIT/I
ÎN VALOARE DE 4.100.000 LEI PENTRU REALIZAREA
PROIECTULUI DE INVESTITII PUBLICE DE INTERES
LOCAL PRIN PROGRAMUL NAŢIONAL DE
DEZVOLTARE RURALĂ"
cod C.P. V.: 66113000-5 Servicii de acordare de credit
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CAIET DE SARCINI

Natura serviciilor
- servicii de acordare de credit

Valoarea creditului; moneda

- 4 100 OOO RON (VALOAREA NEELIGIBILA INCLUSN TVA)

Destinaţia
-

REALIZAREA

UNOR

INVESTIŢII PUBLICE

DE

INTERES

LOCAL

PRIN

PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ IN CADRUL PROIECTULUI
INTEGRAT:
„

CANALIZARE MENAJERA A LOCALITATILOR: DUDESTII VECHI SI BEBA VECHE."

''ALIMENTARE CU APA A LOCALITATJLOR" DUDESTII VECHI SI BEBA VECHE" "MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE."
"RENOVARE

CAMIN

CULTURAL

LOCALITATEA

Dudestii

Vechi,

ÎN

SCOPUL

CONSERVARII SPECIFICULUI LOCAL SI AL MOSTENIRII CULTURALE."
"PROIECTE DE INVESTITII IN INFRASTRUCTURA

SOCIALA

- ASISTENTA DUPA

PROGRAMUL DE SCOALA, TIP <AFTER SCHOOL> ", LOCALITATEA Dudestii Vechi."
COMUNA Dudestii Vechi, JUDETUL TIMIS ",

conform contractului de finantare nr. C322010953700037/19.11.2015, incheiat de Asociatia
de Dezvoltare Intercomunitara Beba Veche - Dudestii Vechi cu A.FIR.

Perioada de creditare
- 180 (max 180) luni de la data emiterii ordinului de incepere al serviciilor din partea
autoritatii contractante

Perioada de tragere
- pana la data finalizarii investitiei (data ultimei cereri de plata). Conventional, pentru
stabilirea costurilor de creditare se considera ca intreg creditul se va trage din prima zi de la intrarea in
vigoare a creditului si va scadea cu valoarea TVA la data cand va incepe perioada de rambursare in
rate.

Numărul de trageri
- trageri in limita plafonului si in cotele de cheltuieli neeligibile si TVA din deviz, in functie
de nevoile de plata impuse prin realizarea investitiei, constatate prin procesele verbale de receptie si
facturi de la furnizorii de imobilizari.

Rambursare: integral la data incasarii de la Ministerul de Finante a TVA iar diferenta in rate
lunare egale incepand cu data de 01.07.2017 (fara a depasi termenul maxim prevazut), fara perceperea
comisionului de plata anticipata pentru rambursarea din recuperarea de TVA.

Grafic de rambursare:
creditul va fi revolving pe perioada de implementare a proiectului, pana la data de xx.xx.201x
pana cand linia utilizata se va reconstitui partial din recuperarea de TVA, <lupa care, suma utilizata in
principal pentru cheltuielile neeligibile aferente proiectului, ramasa nerambursata se va rambursa in
rate lunare egale pe perioada pana la scadenta finala din surse proprii ale AAPL.

Garantarea împrumutului:
-cu scrisoare de garantie emisa de F.G.C.R. sau F.N.G.C.I.M.M. reprezentand 100% valoarea
creditului si
- cesiune de rang subsecvent asupra veniturilor bugetare.

In cazul aparitiei unor situatii neprevazute, Imprumutatul va avea posibilitatea amanarii la
plata a ratei cu plata comisionului aferent acestei operatiuni;
Imprumutatul va avea posibilitatea efectuarii de plati in avans

a

ratei din surse proprii, in

perioada de rambursare, fara costuri suplimentare;

Nivelul si termenele de plata a ratei/ratelor de capital.
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Se va propune de catre ofertant un grafic de rambursare, in care se va arata perioada de
rambursare a creditului conform celor de mai sus, specificandu-se si gradul de flexibilitate la
rambursare cu referire la rambursarea anticipata sau la conditiile privind amanarea platii ratelor
scadente.

In oferta se va indica, daca exista, posibilitatea de a se opera modificari in conditiile
contractului de credit (restructurizarea sau prorogarea creditului, schimbarea cuantumului sumei, etc)
si conditiile in care aceste modificari pot fi operate.
Modalitatea în care societatea bancară controlează condiţiile principale de desfăşurare a
contractului de credit, respectiv: verificarea corespondentei platilor efectuate cu destinaţia creditului ,
modul de rambursare a creditului la scadenţă, modalitatea monitorizarii relatiei de creditare , inclusiv
frecventa efectuarii vizitelor pe teren, tipul, modul si termenele de verificare a documentelor de plata
si aprobarea platilor corespunzătoare, analiza raportarilor financiare, starea conturilor curente, stadiul
dezvoltării proiectelor creditate. Dacă este cazul se va indica frecvenţa acestor verificari.

Dobânzi:
Dobânda va fi calculată doar pentru perioada în care Comuna Dudestii Vechi va folosi suma
utilizată din linia de credit si nu se va percepe comision de neutilizare.
Toate plătile efectuate de autoritate cu titlul de dobânda la creditul acordat se va face în functie de
dobânda de baza ROBOR 3M la care se vor adauga punctele procentuale aferente Marjei practicate de
bancă. Dobânzile, comisioanele si alte speze bancare prevăzute în ofertă nu pot fi modificate pe
parcursul derulării contractului dacă oferta respectivă este declarată câstigătoare, acestea rămânând la
cota procentuală prevăzută în oferta financiară depusă.

*ATENTIE
Valoarea liniei de credit solicitata este de

4.100.000 lei,

iar valoarea de

250.000 lei,

reprezinta

valoarea maxima acceptata pentru toate cheltuielile platite Bancii implicate de acest serviciu aferent
taxelor, comisioanelor, dobanzilor, etc., ocazionate de contractul de credit financiar.
Pentru departajarea ofertelor, se vor compara ofertele financiare, compuse din totalul taxelor,
comisioanelor, dobanzilor si alte eventuale costuri înscrise in graficul de rambursare aferent creditului
acordat, valoare ce se va regasi in Formularul de oferta. In acest sens solicitam ca doar aceasta valoare
sa fie trecuta in Graficul de rambursare si in Formularul de oferta atasat documentatiei.
Formula de calcul a dobânzii percepute de banca va ramane neschimbata pe intreaga perioada
de derulare a contractului de credit.
Se va utiliza formula:

I Dobanda lunara = soldul x (N/360) x (ROBOR 3 L

+

M% I

100)

Unde:
soldul - reprezinta soldul creditului aferent numarului de zile cat acest sold nu se modifica in
timpul unei luni
N - este numarul de zile cat soldul este constant unde N= poate lua valori intre 1 (una) zi si
maxim3 l zile si suma zilelor va fi egala cu numarul de zile calendaristice ale lunii respective
(deci suma de Ni= intre 28si31)
M% reprezinta Marja procentuala si va fi un numar real, pozitiv sau negativ, cu maxim 2
zecimale.

Se va specifica data indicelui ROBOR 3M luat in calcul la stabilirea costului total al creditului.
Taxe si comisioane:
Toate taxele si comisioanele initiale si periodice se vor exprima în valoare absolută si
procentuală. Totodată se va preciza si modul de calcul si de încasare a acestora. Celelalte comisioane
si speze se vor preciza în acelasi mod. Pe toata durata contractului ofertantul va mentine acelasi nivel
al comisioanelor si al oricăror altor speze. Comisioanele si taxele aferente creditului vor fi detaliate în
Anexa

1,

respectiv Anexa 2 la Formularul de ofertă. Ele vor fi considerate maxime si nu vor putea fi

schimbate pe perioada de derulare a contractului de servicii acordare credite. Ofertantul nu va putea
percepe achizitorului nici o altă sumă reprezentând taxă, comision, etc., care nu a fost nominalizată
expres în Anexele

1, respectiv 2

la Formularul de ofertă si inclusă în costul total al creditului.

Taxe si comisioane impuse de către achizitor:
- taxa de risc: O;
- comision de rambursare anticipată:

0%;
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Costul total al creditului (implicit costul total estimativ) cuprinde orice sume, reprezentând
dobânzi, taxe, comisioane, etc. care vor putea fi percepute achizitorului în temeiul contractului de
achiziţie publică ce va fi atribuit prin procedura iniţiată în acest sens. Sancţiunea pentru nedeclararea
de către ofertant a acestor elemente în cadrul Anexei

nr.

1

şi 2 la Formularul nr.9

-

Formularul de

ofertă, este decăderea acestuia din dreptul de a le putea solicita achizitorului pe parcursul derulării
contractului de achiziţie publică.

Nu se acceptă depunerea de oferte alternative.
Criteriul pentru atribuirea acestui contract de achizitie publica este: „pretul cel mai scazut". Va
fi declarată câstigătoare, oferta cu pretul cel mai scazut, în conditiile în care cerintele minime din
caietul de sarcini sunt îndeplinite. In vederea stabilirii ofertei câstigătoare, ofertantii vor determina si
vor prezenta costul total estimativ al creditului.
Autoritatea contractantă aduce la cunostinta tuturor operatorilor economici interesati să
depună oferta la această procedură, următoarele :
- contractul de achizitie publică se va încheia sub conditie suspensivă, adică acesta va intra în vigoare
si va produce efecte între părti, numai dacă autoritatea contractantă va obtine avizul favorabil al
comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu privire la contractarea acestei linii de finantare;
- în cazul neîndeplinirii conditiei suspensive, respectiv în cazul în care contractarea acestei linii de
finantare nu va fi autorizată, autoritatea contractantă neobtinând avizul favorabil al comisiei de
autorizare a împrumuturilor locale, contractul de credit încheiat cu ofertantul ce va fi declarat
câstigător, se desfiintează cu efect retroactiv chiar din momentul încheierii acestuia, cu toate
consecintele j uridice ce decurg din această situatie;
- contractul de achizitie publică ce urmează a fi încheiat constituie informatie de interes public si, în
consecintă, nu va fi supus reglementărilor privind secretul bancar ;
- aceste specificatii vor constitui alături de altele, clauze obligatorii ale contractului de achizitie
publică.
Orice ofertă depusă care nu îndeplineşte cerinţele minime arătate va fi declarată neconformă
de către Comisia de Evaluare.

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar,
UZUNPetru
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