Spitalul Clinic de Boli Infectioase
“Sf.Parascheva” Iaşi
Iasi str. Octav Botez nr.2, Iaşi
Tel/Fax: 0232/267719 ; 0232/276520

ANUNT DE VANZARE PRIN LICITATIE A BUNURILOR SCOASE DIN FUNCTIUNE
LA SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE” SF.PARASCHEVA”IASI

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Parascheva” Iaşi, cu sediul în judeţul Iaşi, strada Octav
Botez nr. 2, organizează în data de 10.12.2013 ora 10.00 LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ CU
STRIGARE pentru vânzarea bunurilor din material lemnos provenite în urma reparaţiilor efectuate.
Materialele care fac obiectul vânzării sunt depozitate la sediul Spitalului Clinic de Boli
Infecţioase „Sf. Parascheva” Iaşi, situat în Iaşi, strada Octav Botez nr. 2.
Obiectul licitaţiei:
1. Scândură, aproximativ 22 mc, cu preţ de pornire 80 lei/mc.
Data limita de primire a candidaturii: 09.12.2013, ora 12.00 la secretariatul Spitalului Clinic de
Boli Infectioase”Sf.Parascheva”Iasi, Strada Octav Botez, Nr.2.
Garantia de participare: 350 lei.
Adresa, data si ora deschiderii licitatiei: Spitalul Clinic de Boli Infectioase”Sf.Parascheva”Iasi,
Str.Octav Botez, Nr.2, 10.12.2013, ora 10.00
Datele de desfasurare a urmatoarelor licitatii, in caz de neadjudecare: din 5 in 5 zile de la data
precedentei, iar pretul initial va fi diminuat cu pana la 40% fata de prima licitatie.
Conditiile de participare la licitatie: Orice persoana fizica sau juridica, potential cumparatoare,
trebuie sa prezinte pana la data tinerii sedintei de sedintei de licitatie, urmatoarele documente:
- chitanta de achitare a garantiei de participare la licitatie in valoare de 350 lei, eliberata de
casieria Spitalului Clinic de Boli Infectioase”Sf.Parascheva”Iasi.
- copie de pe certificatul de inmatriculare la Registrul Comertului si codul fiscal pentru
persoanele juridice romane sau actul de identitate pentru persoanele fizice.
Ofertantul trebuie sa sigileze documentele mentionate mai sus si oferta financiara intr-un plic
marcat corespunzator cu denumirea si adresa autoritatii contractante si cu inscriptia” A NU SE
DESCHIDE INAINTE DE DATA DE 10.12.2013 ora 10.00.”.

Relaţii suplimentare privind modul de desfăşurare a licitaţiei cât şi procurarea documentaţiei
de licitaţie se pot obţine de la Biroul Achiziţii Publice, telefon 0232-267719 int. 104; 0232-264252.

