
ANUNT DE NEGOCIERE DIRECTA

1. Informatii generale privind concedentul: Municipiul Constanta; Cod fiscal:

4785631;

Adresa: Primaria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța; cod

postal 900725;

Numarul de telefon: 0241/488151; Numarul de fax: 0241/488195;

2. Informatii generale privind obiectul concesiunii, in special descrierea şi

identificarea bunului care urmeaza sa fie concesionat: concesionarea unui spatiu cu

destinatia de ”cabinet medical”, situat in municipiul Constanta, bd.I.C.Bratianu nr.

47, in suprafata totala de 62,96 mp, in vederea desfaşurarii activitatii medicale.

3. Informatii privind caietul de sarcini; Acte doveditoare privind calitatile şi

capacitatile ofertantilor :

> Actul doveditor privind achitarea garantiei de participare;
> Actul doveditor privind achitarea contravalorii caietului de sarcini;
> Actul doveditor privind achitarea taxei de participare la licitație;
> imputernicirea de participare in numele persoanei juridice şi copie
dupa actul de identitate;
> Declaratie de participare, semnata şi ştampilata de catre ofertant, fara
ingroşari, ştersaturi sau modificari – Formular 2 ;
> Fisa cu informatii privind ofertantul; - Formular 1;
> Sa faca dovada vizitarii spatiului; - Formular 4;
> Acte doveditoare privind statutul profesional, specializarile şi
competentele dobândite (diplome, certificate, atestate etc.), copii conform
cu originalul;
> Certificat de Acreditare eliberat de Colegiul Medicilor /Autorizatia de
libera practica, valabile la data deschiderii ofertelor, copii conform cu
originalul;
> Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului – in
original- emis cu cel mult 30 zile calculate pâna la data deschiderii
ofertelor, in cazul persoanelor juridice;
> Certificat de atestare fiscala emis de M.F.P. - D.F.P. - Administratia
Finantelor Publice a judetului unde işi desfaşoara activitatea, de plata a
datoriilor catre bugetul de stat consolidat (bugetul asigurarilor sociale de



stat, bugetul asigurarilor pentru şomaj şi bugetul fondului national unic de
asigurari sociale de sanatate), valabil la data deschiderii ofertelor;

> Certificat de atestare fiscala emis de Serviciul Public de Impozite, Taxe si
alte Venituri ale bugetului local, de plata a datoriilor catre bugetul local,
valabil la data deschiderii ofertelor;

> Dovada bonitatii financiar-bancare (scrisoare de bonitate bancara,
certificat de depozit, cont in banca).

3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in
posesia unui exemplar al caietului de sarcini: in urma unei solicitari scrise depuse
la sediul concedentului;
3.2 Denumirea şi adresa serviciului/ compartimentului din cadrul concendentului,
de la care se poate obtine un exemplar din caietul de sarcini: Centrul de Informare
Cetateni situat in City Park Mall - Sky Level, bd. Al. Lapuşneanu nr. 116C, biroul nr.
4, Primaria Municipiului Constanta.
3.3 Costul şi conditiile de plata pentru obtinerea unui exemplar: pretul pentru
obtinerea caietului de sarcini este de 20 lei;
3.4 Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 27.05.2016, ora 16:00.
4. Informatii privind ofertele:
4.1 Data limita de depunere a ofertelor: 30.05.2016; ora:16:00.
4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Sediul Primariei Municipiului
Constanta din City Park Mall-Sky Level, bd. Al. Lapusneanu nr. 116C, biroul nr. 4.
5. Data şi locul la care se va desfaşura şedinta publica de deschidere a ofertelor:
Deschiderea ofertelor va avea loc in data de: 31.05.2016, ora: 12:00, la sediul
din b-dul Tomis nr. 51 Constanta, in prezenta tuturor membrilor comisiei de
evaluare şi a ofertantilor.
6. Data transmiterii anuntului de negociere directa in vederea
publicarii:18.05.2016 .


