
ANUNȚ ORGANIZARE LICITAȚIE 
 

1.Informații generale privind autoritatea contractantă: 
Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu”, cu sediul în localitatea Tg.Mureș, Str.Șurianu Nr.1-3, Tel:0365-
882845, cod fiscal 7555327, anunță organizarea licitației publice deschise cu ofertă financiară în 
plic închis pentru închirierea spațiului comercial din incinta instituției.   
 
2.Informații generale privind obiectul închirierii: 
Spațiu comercial cu suprafața utilă de 4mp, situat la parterul Școlii Gimnaziale ”Liviu Rebreanu„. Prețul 
propus de pornire a licitației este de 25 lei/mp, conform tarifelor aprobate prin HCL nr.187/2015. Durata 
contractului de închiriere este de 4 ani cu posibilități de prelungire prin act adițional. 
 
3. Informații privind condițiile de participare la licitație: 
Documentația de atribuire și caietul de sarcini  se pot ridica de la secretariatul Școlii Gimnaziale „Liviu 
Rebreanu”, cu sediul în Tg.Mureș, Str.Șurianu Nr.1-3, tel.0365-882.845,  în zilele lucrătoare,  în 
intervalul orar 9:00 -14:00. 
3.1. Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de 
atribuire, inclusiv caietul de sarcini: aceste documente se pun la dispoziția oricărei persoane interesate, 
care a depus o cerere scrisă în acest sens la secretariatul Școlii Gimnaziale „Liviu Rebreanu”. 
3.2. Denumirea și adresa serviciului de la care se poate obține un exemplar din documentația de 
atribuire și caietul de sarcini: documentația de atribuire, inclusiv caietul de sarcini se pot ridica de la 
sediul din Tg.Mureș, Str. Șurianu Nr.1-3, serviciul  secretariat, parter,  tel:0365-886.845. 
3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea documentelor: costul unui exemplar al documentației 
de atribuire, inclusiv caietul de sarcini este de 50 lei și poate fi achitată în numerar la casieria Școlii 
Gimnaziale „ Liviu Rebreanu”. Garanția de participare la licitație este în cuantum de 100 lei. Aceasta 
poate fi achitată în numerar la casieria instituției. Garanția de participare la licitație se restituie 
participanților care nu și- au adjudecat spațiul începând cu ziua următoare celei în care a avut loc 
licitația în baza cerereii de restituire a garanției. 
3.4. Data limită pentru depunerea ofertelor : 05.09.2018 orele 14:00. Documentația de participare la 
licitație se va depune la sediul instituției odată cu cererea de participare la licitație. 
3.5. Documentele de participare la licitaţie (de eligibilitate) sunt:  
a) copie de pe chitanţa reprezentând plata contravalorii caietului de sarcini;  
b) garanţia de participare la licitaţie (în original) depusă în numerar la casieria instituţiei . 
c) certificat constatator privind starea firmei emis de Oficiul Registrul Comerţului, valabil la data licitaţiei 
-copie xerox certificată „conform cu originalul”; 
 d) certificat fiscal de la D.G.F.P din care să rezulte plata la zi a impozitelor datorate de către ofertant 
bugetului de stat consolidat, valabil la data licitaţiei (în original / copie legalizată / copie xerox certificată 
„conform cu originalul”;  
e) declaraţie pe propria răspundere că nu s-a aflat sau nu se află în litigii rezultate din derularea unor 
contracte, cu unitatea de învăţământ sau cu Municipiul Tîrgu-Mureş;  
f) certificat fiscal prin care ofertantul face dovada că nu are datorii faţă de bugetul local al localităţii 
unde are înregistrat sediu social, prin documentul obţinut de la Serviciul de taxe şi impozite al primăriei, 
valabil la data licitaţiei;  
g) actul constitutiv şi statutul societăţii, certificat de înmatriculare, autorizaţie de funcţionare (unde este 
cazul) în copie;  
h) extras de cont bancar;  
i) împuternicire pentru participantul la licitaţie, dacă este cazul;  
j) contractul de închiriere (anexă la caietul de sarcini) semnat de către ofertant pe toate paginile, ceea 
ce va face dovada însuşirii clauzelor contractuale (condiţie eliminatorie) 
 
4. Informații privind organizarea licitației: 
4.1. Data și locul la care se va desfășura licitația: 07.09.2018 ora 13:00 la sediul Școlii Gimnaziale 
„Liviu Rebreanu” din Tg.Mureș, Str.Șurianu Nr.1-3, parter, secretariat. 
  
5. Data transmiterii anunțului spre publicare: 20.08.2018. 
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      Prof.Cuciurean Mimi Ionica 
      Afișat azi: 20.08.2018 ora:14 
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