ANUNŢ DE PARTICIPARE
LA LICITAŢIE PUBLICĂ PENTRU ÎNCHIRIERE SPAŢIU

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu sediul în Bucureşti, Bd.
Libertăţii, nr.14, sectorul 5, cod poştal 050706, tel. 0213193833/0213193856, e-mail:
sesizare@mpublic.ro, în calitate de titular al dreptului de administrare – locator,
organizează: Licitaţie publică pentru închirierea unui spaţiu de 63,72 mp, situat în
imobilul proprietate publică a statului în care îşi desfăşoară activitatea şi pe care îl
administrează, în scopul organizării unui punct alimentar de tip bufet de incintă.
Contractul de închiriere se va încheia pe o perioadă de 1 (un) an cu posibilitatea
prelungirii până la 4 (patru) ani prin încheierea unor acte adiţionale anuale. Condiţiile
de participare: numărul de participanţi este nelimitat; participarea la licitaţie este
permisă ofertanţilor, persoane fizice autorizate sau persoanelor juridice române ori
străine, legal constituite, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 1) nu sunt în
stare de faliment ori lichidare, afacerile nu sunt conduse de un administrator judiciar,
activităţile comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu
creditorii; de asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată
prin lege; 2) în ultimii 5 ani, ofertantul nu a fost condamnat prin hotărâre definitivă a
unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii
criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani; 3) ofertantul nu a fost
condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti,
pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli
în materie profesională; 4) ofertantul şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor,
taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului
general consolidat, în conformitate cu prevederile legale; 5) ofertantul a achitat
garanţia de participare la licitaţie în cuantum de 3000 lei. Garanţia de participare poate
fi constituită prin ordin de plată în contul organizatorului licitaţiei
RO51TREZ7005005XXX000216 deschis la ATCPMB - cod fiscal 4364748 sau printr-un
instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară ori de o societate
de asigurări, care se prezintă în original, valabilă pe toată perioada de valabilitate a
ofertei. Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei poate fi obţinută în baza
unei cereri scrise, gratuit, de la Departamentul economico-financiar şi administrativ din
cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi justiție, în perioada 27.09.2019
– 15.10.2019, intre orele 9:00 – 14:00. Modul de elaborare, prezentare, sigilare şi
marcare a ofertei: limba de redactare a ofertei: română; perioada de valabilitate a
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ofertei: 60 zile; oferta va conţine: documentele calificare solicitate prin caietul de
sarcini; oferta financiară/lei, introdusă în plic separat pe care se va menţiona „Oferta
financiară pentru închirierea spaţiului situat în sediului PÎCCJ - etajul 6 , în scopul
organizării unui punct alimentar de tip bufet de incintă”; oferta tehnică, introdusă în
plic separat pe care se va menţiona „Oferta tehnică pentru închirierea spaţiului situat în
sediului PÎCCJ - etajul 6, în scopul organizării unui punct alimentar de tip bufet de
incintă”, întocmită cu respectarea cerinţelor cuprinse în caietul de sarcini; ofertele
tehnice care nu conţin informaţiile minime solicitate prin caietul de sarcini sunt
considerate neconforme şi vor fi respinse; documentele ofertei se vor depune în plicuri
sigilate, marcate cu: „original” şi, respectiv „copie”, care se vor introduce într-un plic
exterior, închis corespunzător, netransparent, marcat cu numele şi adresa ofertantului,
precum şi cu inscripţia „A nu se deschide înainte de data de 22.10.2019, ora 12:00”;
oferta va fi însoţită de scrisoare de înaintare; Ofertele se vor depune la sediul
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie până la data 22.10.2019, ora:
10:00. Şedinţa de deschidere a ofertelor va avea loc la sediul Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (camera 629 ) la data: 22.10.2019, ora:12:00.
Informaţii suplimentare se pot obţine de luni până vineri, între orele: 9:00 – 14:00, la
telefon nr. 0213193833/ 0213193856, interior 2114/2116, sau la sediul Parchetului de
pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – camera 629.
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