Consiliul Județean Constanța organizează licitație publică, în vederea închirierii unei
suprafețe de 480,13 mp, formată din 8 săli/spații birouri cu destinația de birouri/învățământ/servicii
publice situate la parter în cadrul Pavilionului Expozițional Constanța, imobil aflat în domeniul
public al Județului Constanța, bd. Mamaia nr. 331 A. Suprafața de 480,13 mp ce face obiectul
închirierii este formata din 8 săli/spații birouri care sunt prezentate astfel: Sala 1 – suprafață utilă de
92,41 mp; Sala 2 – suprafață utilă 53,56 mp; Sala 3 – suprafață utilă 72,61 mp; Sala 4 – suprafață
utilă 37,73 mp; Birou 5 – suprafață utilă 29,72 mp; Birou 6 – suprafață utilă 35,89 mp; Sala 7 –
36,75 mp; Sala 8 – 121,46 mp;. Închirierea se va realiza pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitate de
prelungire. Licitația va avea loc în imobilul Pavilion Expozițional Constanța, b-dul Mamaia nr. 331
A în data de 14.11.2017, la ora 11.00.
Condiții de participare: Licitația se va desfăşura conform Regulamentului aprobat prin HCJ nr.
187/28.07.2017, care se regăseşte publicat pe site-ul Consiliului Județean Constanța www.cjc.ro.
Prețul de pornire al licitației este de 49,00 lei/mp util/lună, exclusiv utilități, fără TVA. Prețul
documentației de atribuire, respectiv a Caietului de sarcini şi a Raportului de evaluare este de 50,00
lei, acestea putând fi achiziționate de la casieria Consiliului Județean Constanța, situată în
Constanța, bd. Tomis nr. 51, et. II, de luni până joi între orele 12.00-16.00, iar în zilele de vineri
între orele: 12.00-14.00. Plata poate fi efectuată numerar la casieria Consiliului Județean Constanța
sau prin transfer bancar în contul Consiliului Județean Constanța deschis la Trezoreria Constanța
RO34TREZ23121360250XXXXX, cod fiscal 2981739.
Ofertele se vor depune la sediul Consiliului Județean Constanța, situat în Constanța, bd. Tomis nr.
51, la Centrul Informare Cetățeni, conform art. 9 din Regulament, de luni până joi între orele 09.0016.00, iar în zilele de vineri între orele: 09.00-14.00. Data limită de depunere a dosarelor este
13.11.2017, ora 16.00.

