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ANUNT  

INCHIRIERE SPATIU COMERCIAL CU DESTINATIA MAGAZIN ALIMENTAR 

 

 

1. Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad cu sediul în Brad, str. Magura, nr. 25, cod poştal 

335200, tel: 0254.611.050, interior 219, fax 0254.612.282, cod fiscal: 4634256, organizează 

procedura de licitaţie publică cu plic inchis pentru închirierea unui spaţiu cu destinaţia de 

magazin alimentar, situat la subsolul Pavilionului 1 al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad. 

2. Informaţii generale privind obiectul închirierii: 

Spaţiul destinat închirierii va avea destinatia de magazin alimentar pentru pacientii internati in 

cadrul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad si este in suprafata de 16 mp.  

Potenţialii ofertanţi pot vizita locaţia. 

 

3. Informaţii privind documentaţia de licitaţie: 

Caietul de sarcini este postat pe site-ul  www.smii-brad.ro.  

Ofertele se depun in plic inchis la Registratura Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad,                    

str. Magura, nr. 25, loc. Brad, jud. Hunedoara, până la data de 24.08.2017, ora 12:00. 

4. Deschiderea ofertelor se va face în data de 25.08.2017, ora 09:00, la sediul Sanatoriului de 

Pneumoftiziologie Brad. 

5. Criteriul de atribuire a contractului de închiriere este valoarea cea mai mare a contractului de 

închiriere/lună. 

6. Pentru desfăşurarea procedurii de licitaţie publică este obligatoriu să există cel puţin o oferta 

calificata, care îndeplineste condiţiile minime impuse prin caietul de sarcini. În caz contrar, 

procedura de licitaţie se reia la o dată ulterioară. 

                       Avizat,  

           Director financiar contabil  Intocmit, 

                   Ec. Jurj Ovidiu Ec. Almasan Adrian 

  

http://www.smii-brad.ro./


 Aprobat, 

 Manager 

                                                                                                                      Dr. Carjea Marcel Iosif 

 

 

CAIET DE SARCINI 
PENTRU INCHIRIEREA UNUI SPATIU COMERCIAL CU DESTINATIA  

MAGAZIN ALIMENTAR  

 

CAPITOLUL A. Date generale 

Prezentul Caiet de Sarcini s-a întocmit în vederea organizării unei licitaţii care are ca 

obiect închirierea unui spaţiu comercial cu destinatia de magazin alimentar pentru pacientii 

internati in cadrul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad. 

 

CAPITOLUL B. Descrierea bunului imobil/spaţiului care face obiectul închirierii 

 

Spaţiul este situat la subsolul Pavilionului 1 al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad 

din str. Magura, nr. 25, loc. Brad, jud. Hunedoara. şi se constituie din o încăpere în suprafaţă 

totală  de 16  mp.  

Spaţiul dispune de utilităţi. 

   

CAPITOLUL C. Condiţiile şi regimul de exploatare ale spaţiilor  închiriate 

 

 Spaţiul va avea destinaţia de magazin alimentar. 

Locatorul / Chiriaşul nu are dreptul de a schimba destinaţia spaţiului pe toata durata 

închirierii. 

Desfăşurarea de către chiriaş a altor activităţi decât cele menţionate prin contract, fără 

acordul scris al locatorului/proprietarului, dă dreptul acestuia să considere contractul de 

închiriere reziliat. 

Locatarul are obligaţia să execute la timp şi în bune condiţii lucrările de întreţinere şi 

reparaţii normale astfel încât acesta să poată fi folosit în scopul pentru care a fost închiriat, 

locatorul neputând fi obligat să suporte costul acestora. În cazul în care locatarul doreşte să 

execute lucrări de amenajare suplimentară în spaţiul închiriat, toate cheltuielile efectuate vor fi în 

sarcina sa, locatorul neputând fi obligat să suporte costul acestora. 

                                                                            



CAPITOLUL D. Preţul minim de pornire al licitaţiei, respectiv chiria minimă 
  

 Preţul minim de pornire al licitaţiei este de 15.00 lei / mp / luna , respectiv 240.00 

lei/lună. 

   

CAPITOLUL E. Criteriul de atribuire utilizat 

 

          Criteriul de atribuire este preţul cel mai mare oferit. 

          

CAPITOLUL F. Cerinţele privind calificarea ofertanţilor 

 

Ofertanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

1) să fie persoane/asociere de persoane fizice sau societati comerciale autorizate să 

desfăşoare activitati similare scopului inchirierii; 

2) să facă dovada că este autorizat să desfăşoare activităţi similare scopului inchirierii; 

 Ofertanţii vor prezenta formular de ofertă. 

 

CAPITOLUL G.  Destinaţia bunurilor care fac obiectul închirierii 

 Destinaţia spaţiului de închiriat este spatiu commercial – magazin alimentar.  

Locatorul/ Chiriaşul nu are dreptul de a schimba destinaţia spaţiului pe toata durata 

închirierii. 

CAPITOLUL H. Interdicţia subînchirierii sau cesionării bunului 

 Subînchirierea în tot sau în parte a bunului imobil închiriat sau cesiunea contractului de 

închiriere unui terţ este interzisă. 

CAPITOLUL I. Durata închirierii  

  Durata închirierii este de 36 luni . 

CAPITOLUL J. Perioada de valabilitate a ofertei  

 Perioada de valabilitate a ofertei este de 60 de zile de la data deschiderii ofertelor.  

CAPITOLUL K. Reguli formale de prezentare şi depunere a ofertelor. Data, ora şi locul 

depunerii, respectiv a deschiderii ofertelor. 

Persoanele care manifestă interes de participare la licitaţie depun la registratura 

Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad, până la data şi ora limită stabilită în anunţ un plic închis 



şi sigilat care conţine  formularul de ofertă, precum şi documentele solicitate prin caietul de 

sarcini.  

  

Condiţii pentru participanţii la şedinţa de deschidere:  

Pot participa la şedinţa de deschidere a ofertelor ofertanţii care au dreptul de a licita 

oferta sau reprezentanţi împuterniciţi în scris ai acestora, care vor prezenta împuternicirea scrisă 

şi o copie de pe actul de identitate. 

 

 

 

                       Avizat,  

           Director financiar contabil  Intocmit, 

                   Ec. Jurj Ovidiu Ec. Almasan Adrian 

  

 

 


