ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
COMUNA CIOCANI
PRIMĂRIA COMUNEI CIOCANI
Nr. 1411 /21.03.2017

ANUNŢ
Primăria comunei Ciocani, judeţul Vaslui, cu sediul în comuna Ciocani, județul
Vaslui, organizează licitaţie publică pentru închirierea unui spaţiu cu destinaţia de
cabinet medical uman, în suprafaţă de 40,00 mp, aparţinînd domeniului public al comunei
Ciocani , în scopul furnizării de servicii medicale în asistenţă medicală primară.
Licitaţia va avea loc la sediul Primăriei comunei Ciocani, în data de 31.03.2017,
ora 12,00.
Ofertanţii pot fi persoane fizice sau juridice în domeniul asistenţei medicale
primare , asigurată prin serviciile de medicină de familie.
Pînă la data de 29.03.2017 , ora 16,00 ofertanţii vor prezenta următoarele
documente:
a) Dovada achitării documentaţiei de organizare , în cuantum de 50 lei , precum şi a
taxei de participare la licitaţie , în cuantum de 30 lei.
b)Dovada achitării garanţiei de participare la licitaţie , prin scrisoare de garanţie
bancară de participare la licitaţie sau chitanţa de depunere în numerar, la casieria
Primăriei comunei Ciocani, care reprezintă chiria minimă datorată pentru o
perioadă de 2 luni, calculată astfel:
Garanţia = suprafaţa spaţiului medical (mp) x preţul minim de pornire
(lei/mp/lună) x 2 luni.
(400 lei);
Scrisoarea de garanţie bancară trebuie să fie valabilă cel puţin 35 zile de la data
licitaţiei, ori de 20 zile calendaristice , calculate de la data repetării licitaţiei.
c)Certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice sau juridice , emis de ANAF
pentru îndeplinirea obligaţiilor de plată;
d)Certificat pentru îndeplinirea obligaţiilor de plată , a taxelor şi impozitelor locale
, eliberat de Primăria localităţii unde ofertantul îşi are sediul(unde este cazul);
e)Declaraţie pe propria răspundere cu toate conturile deschise la bănci comerciale;
f)Certificat de bonitate emis de banca /băncile la care ofertantul are cont deschis şi
declaraţie pe propria răspundere că nu are alte conturi bancare deschise decît cele
declarate;
g)Copie certificat de înregistrare în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale;
h)Copie a certificatului de membru al medicului titular în Colegiul Medicilor din
România, conform Legii nr,. 95/2006 , vizat pe anul în curs.
Relații suplimentare la nr. de telefon : 0756133116 și/sau la sediul Primăriei
comunei Ciocani.
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