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CAIET DE SARCINI
privind închirierea prin licitaţie publică deschisă cu ofertă în plic, a unui chioşc din
incinta Scolii Gimnaziale "Lucian Blaga", situat în Jibou , str. Garoafelor, nr. 7

•

Având în vedere disponibilitatea unui chioşc, situat în incinta Scolii Gimnaziale "Lucian
Blaga", situat în Jibou , str. Garoafelor, nr. 7, este necesară închirierea acestuia pe o
perioadă de 1(un) an Spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă – suprafaţă,
dimensiuni, caracteristici, cerinţe impuse:

Incintă unităţi de învăţământ preuniversitar de stat
Locaţie Chioşc de incintă - agenţi economici
-

-

amplasament - Incintă unitate de învăţământ preuniversitar de stat –
Scoala Gimnaziala Lucian Blaga, str. Garofelor, nr. 7
suprafaţa utila –17 mp
Utilitati - energie electrică / termică
- apa , canal
preţ de pornire pentru 1 mp/lună = 20 lei
Chiria va fi percepută doar pe perioada anului şcolar, cu excepţia
vacanţelor şcolare
chiriaşul va dota locaţia cu necesarul de mobilier adecvat desfăşurării de
activităţi comerciale alimentare specifice
chiriaşul va obţine pe cheltuiala proprie toate avizele necesare
funcţionării în locaţia închiriată;
în preţul stabilit pentru închirierea unui mp/lună, se vor găsi şi cheltuielile
privind consumul de utilităţi al agentului economic (apă, energie termică,
energie electrică şi salubrizare ).
chiriaşul nu are dreptul de a subînchiria locaţia închiriată, către terţi.
chiriaşul nu va schimba destinaţia locaţiei închiriate pe toată perioada
derulării contractului de închiriere fara acordul administratorului de drept;

-

Chiriaşul va respecta prevederile Regulamentul de Organizare şi
Funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat;
- Chiriaşul este obligat să respecte legislaţia în domeniu privind
comercializarea produselor în incinta unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat (ex. Ordinului Ministerului Sanatatii nr.1563/2008)
- în incinta chioşcurilor este interzisă :- comercializarea bauturilor alcoolice
- comercializarea tutunului
................
- contractul de închiriere va fi încheiat între unitatea administrativ
teritorială şi ofertantul declarat câştigător pe o perioadă de 1 (un) an.

Notă:
Ofertanţii vor prezenta o singură ofertă financiară. Nu se acceptă ofertă alternativă;
Persoanele fizice sau juridice care au participat în ultimii 2 ani calculaţi de la data limită
de depunere a ofertelor pentru prezenta licitaţie, la licitaţii care au avut ca obiect închirierea de
spaţii-chioşcuri, sau terenuri în vederea amplasării chioşcurilor în incinta unităţilor de învăţământ şi
care au renunţat să semneze contractele de închiriere sau au renunţat la contract înainte de
termen, ofertele acestora vor fi descalificate. Se asimilează acestei clauze şi persoanele fizice
care sunt administratori sau asociaţi în cadrul unor societăţi care au participat în ultimii 2 ani
calculaţi de la data limită de depunere a ofertelor pentru prezenta licitaţie, la licitaţii care au avut ca
obiect închirierea de spaţii-chioşcuri, sau terenuri în vederea amplasării chioşcurilor în incinta
unităţilor de învăţământ şi care au renunţat să semneze contractele de închiriere sau au renunţat
la contract înainte de termen; sunt asimilate PFA, PFI, II.
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