
Anunţ de tip Ofertă din categoria Licitaţii 

Invitaţie de participare: 
Colegiul Tehnic ”GHEORGHE ASACHI” IAŞI Str. Sărărie, Nr.189 anunţă 
desfăşurarea licitaţiei publice deschisă cu strigare în data de 19.02.2018, ora 

12,00, la sediul acestuia, pentru închirierea unui spaţiu cu suprafaţa totală 
de120,00 mp,situat în Corpul B de clădire –  sală parter, în vederea 
desfăşurării de activităţi de comerţ/prestări servicii/microproducţie/activităţi de 
învăţământ/ organizare conferinţe, şedinţe, evenimente cultural - educative şi 
business/birouri, fără a afecta activitatea de învăţământ din cadrul unităţii 
şcolare  
Data de depunere a ofertelor: 16.02.2018, ora 14,00. 
Criteriul de atribuire: preţul cel mai ridicat/mp. 
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul unităţii noastre. 
Date de contact: 
Colegiul Tehnic ”GHEORGHE ASACHI” IAŞI , Str. Sărărie nr.189 
Tel/fax 0232210242 
Garanţia de participare la licitaţie este de minim 662 lei. Aceasta se 
restituie în caz de neadjudecare sau se constituie ca în avans chirie pentru 
câştigătorul licitaţiei. În situaţia în care câştigătorul licitaţiei nu încheie 
contractul de închiriere în termen de 15 zile calendaristice de la adjudecare, 
garanţia de participare nu se mai restituie. 
Taxa de participare la licitaţie este de 75 lei. 
Preţul caietului de sarcini: 25 lei. 
Documentele ce vor fi prezente pentru înscrierea la licitaţie sunt: 
- actul constitutiv şi eventuale acte adiţionale; 
- hotărârea judecătorească de înfiinţare a persoanei juridice; 
- certificat de înregistrare la  O.R.C. şi certificat de înregistrare fiscală; 
- certificate de neurmărire fiscală (achitarea tuturor obligaţiilor fiscale către 
stat), emise de următoarele instituţii: Direcţia Generală de Finanţe Publice 
Judeţene şi  Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale (se prezintă în 
original); 
- declaraţie notarială a reprezentantului legal nu este în lichidare judiciară sau 
faliment, original; 
- chitanţe reprezentând contravaloare caiet sarcini, taxă participare şi garanţie 
de participare ; 
- împuternicire din partea administratorului pentru persoana care va prezenta 
societatea în cazul în care acesta nu se poate prezenta la licitaţie, dacă este 
cazul. 
 
CONDUCEREA UNITATII DE INVATAMANT 
 

 

 

http://anunturi.romanialibera.ro/licitatii-c27/

