ANUNŢ

Privind organizarea licitaţiei pentru închirierea spaţiului temporar disponibil aflat în
proprietatea Academiei de Studii Economice din Bucureşti din locaţia - Imobil Eminescu,
parter, B-dul Dacia, nr. 41, sector 1, București.
Academia de Studii Economice din Bucureşti, cu sediul în Piaţa Romană, nr. 6, sector 1, tel.:
021/319.19.00, oferă spre închiriere următorul spaţiu:
Nr. Lot

Locaţie

Lot 1

Imobil Eminescu, parter,
B-dul Dacia, nr. 41,
sector 1, București

Suprafață
(mp)
10,00

Tipul activității
Activități de
amănuntul.

tip

comerț

cu

Obs: Spațiul din Imobil Eminescu, parter, B-dul Dacia, nr. 41, sector 1, București, se va închiria
până la demararea lucrărilor de consolidare și reamenajare a imobilului.
Pentru vizionarea spaţiului se va contacta telefonic pentru programare:
•

D-na Badea Mihaela, telefon: 072 8881164,

Caietul de Sarcini se poate ridica începând cu data de 4.06.2018, de la sala 5108, din str.
Stanislav Cihoschi, nr. 5, et. 1, sectorul 1, preţul acestuia este de 500 lei şi se poate achita în
contul RO 82TREZ 70120F365000XXXX sau la caseria generală a Academiei de Studii
Economice din Bucureşti.
Oferta va cuprinde următoarele documente în copie:
 Notă de prezentare generală a firmei;
 Statutul societăţii participante, acte adiţionale;
 Certificate de înmatriculare, cod fiscal;
 Certificat constatator emis de Registrul Comerţului;
 Bilanţ contabil verificat de Administraţia Financiară, cu excepţia societăţilor nou înfiinţate sau
fără activitate;
 Plan de afaceri;
 Dovada achitării garanţiei de participare la licitaţie;
 Documente care dovedesc eligibilitatea, certificate constatatoare privind îndeplinirea
obligaţiilor exigibile de plata impozitelor şi taxelor către stat şi a contribuţiei de asigurări
sociale de stat;
 Împuternicire de participare, pentru reprezentantul societăţii participante în cazul participării la
deschiderea ofertelor;
 Proiect de reabilitare şi reamenajare a spaţiului, conform cerinţelor Caietului de Sarcini,
1

documente ce vor fi semnate şi ştampilate de către ofertant sau de către o persoană
împutemicită de acesta.
Ofertantul este obligat să depună cu cel puţin 24 ore, înainte de şedinţa de deschidere a ofertelor,
garanţia de participare.
Adresa la care se depun ofertele: Imobil Cihoschi, sala 5108, str. Stanislav Cih oschi, nr. 5, et. 1, sector
1, Bucureşti, luni - joi, orele 9-15, vineri, orele 9-12.
Data limită pentru depunerea ofertei 25.06.2018 ora 1000, suport de hârtie în plic sigilat.
Numărul de exemplare în copie: l original + 1 copie. Oferta va fi însoţită de scrisoare de înaintare.
În vederea desfăşurării ședinţei de deschidere a ofertelor reprezentanţii firmelor care au depus oferte,
vor fi prezenţi la sediul Academiei de Studii Economice din Bucureşti - Sala de Consiliu, et.1,
clădirea Angelescu, în data de 25.06.2018, ora 1100.
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