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ANUNŢ 

Primăria municipiului Alba Iulia, cod fiscal RO14697901 organizează negociere 

directă conform HCL nr.102/26.03.2015 și O.U.G. nr. 54/2006 la spațiul Primăriei , situat în 

Alba Iulia, str. Calea Moților, nr.7, bl. S1, sc. E (vis-a-vis de BANCPOST ), în data de 02 

martie 2016 , orele 10 , în vederea  concesionării  Pavilionului Central în suprafață totală de 

217,73 mp, din incinta Bazei de Agrement situată în municipiul Alba Iulia , Zona Mamut, 

lângă Parcul Dendrologic “ Dr. Ioan Vlad.”, împreună cu instalațiile, rețelele și echipamentele 

aferente 

Prețul minim de pornire al negocierii este de 2886lei/lună 

Durata concesiunii este de 5 ani  cu posibilitate de prelungire prin acordul pârților 

Destinația - pavilion destinat servirii de produse de primă necesitate în varianta bufet 

CAEN 5610-restaurante  

Taxa de înscriere la negociere este de 20 lei, prețul Caietului de Sarcini este de 10 lei , 

garanția reprezintă valoarea minimă a redevenței pentru o perioada de 6 luni 

Ofertele se redactează în limba română și cuprind două plicuri unul exterior și unul 

interior  

-plicul exterior va cuprinde o fișă cu informații privind ofertantul și o declarație de 

participare semnată de ofertant , copie certificat de înmatriculări a societății și statut , 

declarație pe propria răspundere că ofertantul nu a fost condamnat în  ultimii 5 ani pentru 

participarea la activități ale unei organizații criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de 

bani, pentru fapte care au adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în 

materie profesională ,precum și faptul că nu se află în situația de a fi în faliment ori lichidare, 

că in ultimii 3 ani nu și-a îndeplinit în mod defectuos obligațiile contractuale , certificat de 

atestare fiscală , bilanț contabil , declarație privind cifra de afaceri, scrisoare de bonitate , 

dovada plății garanției de participare , caiet de sarcini semnat și ștampilat  

-plicul interior conține oferta propriu-zisă numele (denumire ) ofertantului și adresa 

acestuia . 

Cumpărarea Documentației de Atribuire (cu caietul de sarcini inclus ) se face la  spațiul  
Primăriei, Serv. Administrarea Domeniului Public și Privat situat în  Alba Iulia str. Calea Moţilor,nr.7, 

bl. S1, sc. E (vis-a-vis de BANCPOST ), plata acesteia  se face la Casieria Serviciului Administrarea 

Domeniului Public și Privat,  în perioada  08februarie –12februarie   2016 , achiziționarea acestora 

fiind condiție pentru acceptarea la negociere a ofertanților . Depunerea ofertelor  se face în perioada  22 

februarie  2016 – 26 februarie 2016  la Primăria municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia , str. 

Calea Moților , nr. 5A, cam 8 (Registratură) , într-un exemplar . 

Fiecare participant poate depune o singură ofertă  



Data limită pentru  solicitarea clarificărilor este  19 februarie 2016  

În caz de  amânare a ședinței de negociere,  aceasta  se va repeta în data de 09 martie  2016 

orele 13  

Informații suplimentare , la Primăria mun. ALBA IULIA  sediul  menționat mai sus  , sau la 

telefon0258/ 815367, persoana de  contact - Bala Luminița si Pripon Mihai 

Soluționarea litigiilor se face conform dispozițiilor Legii Contenciosului Administrativ nr. 554/2004 

cu completările si modificările ulterioare  

Comanda a fost transmisă în data de 28.01.2016 

                                                                            ALBA IULIA  27.01.2016 

 

 

PRIMAR ,                                                                        INTOCMIT , 

Mircea Hava                                                                     Inurean Ioan  

 

 

 


