ANUNŢ
privind concesionarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 2161 mp, situat în intravilanul staţiunii
Geoagiu Băi, înscris în CF 62950, domeniu public al oraşului Geoagiu, în vederea realizării unui teren de sport
multifunctional
1. Informaţii generale privind concedentul:
Oraşul Geoagiu, codul fiscal: 5742426, adresa: oraş Geoagiu, str. Calea Romanilor, nr. 141, judeţul Hunedoara, fax: 0254.248.881; tel.
0254.248.881, email: secretar@geoagiu.ro
2.Informaţii generale privind obiectul concesiunii:
- imobilul teren in suprafaţă de 2161 mp, având categoria de folosinţă „curţi-construcţii”, situat în intravilanul localităţii Geoagiu Băi,
proprietate publică a oraşului Geoagiu, înscris în CF 62950 Geoagiu, nr. cad. 62950 şi următoarele vecinătăţi:
N – teren public oraş Geoagiu, Vila Aqua Dacice – SC Iunia Impex SRL,
S – teren public oraş Geoagiu – loc de joacă pentru copii
E – drum – Alee Parc 2
V – pădure
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:
Documentaţia de atribuire poate fi achiziţionată, de la sediul Primăriei oraşului Geoagiu, oraş Geoagiu, str. Calea Romanilor, nr. 141,
judeţul Hunedoara.
Contravaloarea documentatiei de atribuire este de 50 lei.
Contravaloarea garanţiei de participare la licitaţie este de 4.000 lei şi poate fi achitată în numerar la casieria Primăriei oraşului
Geoagiu.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor este: 21.05.2014.
4. Informaţii privind ofertele:
Condiţii de calificare:
Scrisoare de interes
• Certificat de înmatriculare si C.U.I., în copie certificată pentru conformitate;
• Copie legalizata dupa statutul si contractul societatii comerciale, cu actele aditionale semnificative;
• Declaratie pe proprie raspundere a administratorului societatii ca nu se afla în reorganizare financiara sau faliment - original;
• Împuternicire în original acordata persoanei care reprezinta ofertantul în cadrul procedurii, însotita de copie legalizata a actului sau de
identitate;
• Scrisoare de bonitate financiara, în original;
• Certificat de cazier fiscal al societatii ofertante
• Certificate eliberate de organele competente privind plata la zi a taxelor si impozitelor fata de stat si administratia publica locala.
• Studiu de prefezabilitate privind realizarea investiţiei pentru care se realizează concesionarea terenului.
În oferta concesionarului se va prezenta grafic de eşalonare calendaristică a lucrărilor de investiţii, fizic şi valoric, în concordanţă cu
documentaţiile de urbanism aprobate, avizele şi acordurile solicitate prin certificatul de urbanism pentru obţinerea autorizaţiei de
construire
Criterii care vor fi avute în vedere pentru atribuirea contractului de concesiune:
Valoarea redevenţei cu o pondere de 50%. Valoarea redevenţei va fi exprimată în euro/mp/an şi valoarea totală anuală pentru
întreaga suprafaţă de teren de 2161 mp.
Valoarea investiţiilor propuse: 25%
Termenul de realizare al investiţiilor: 20%.
Numărul de locuri de muncă nou create: 5%.
Ofertele se redactează în limba română;
Ofertanţii transmit ofertele lor în două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior, care se înregistrează, în ordinea primirii lor, de către
concedent, precizându-se data şi ora depunerii.
Plicul exterior – documente de calificare va fi marcat cu : “PRIMĂRIA ORAŞULUI GEOAGIU - A NU SE DESCHIDE INAINTE
DE 28.05.2012, orele 1000”, referinta la anunţul de participare pentru ”Concesionarea prin licitaţie publică a terenului, proprietate
publică a oraşului Geoagiu, situat în intravilanul localităţii Geoagiu Băi, în suprafaţă totală de 2161 mp, înscris în CF 62950
Geoagiu, nr. cad. 62950, pentru realizarea unui teren de sport multifunctional”.
Pe plicul interior care conţine oferta propriu-zisă se înscriu denumirea ofertantului şi sediul social al acestuia.
5. Data şi locul la care se va desfăşura:
00

Licitaţia va avea loc în data de 28.05.2014 ora 10 la sediul Primăriei oraşului Geoagiu din oraş Geoagiu, str. Calea Romanilor, nr.
141, judeţul Hunedoara – sala de şedinţe
6. Litigiile de orice fel ce decurg din executarea contractului de concesiune sunt de competenţa instanţei judecătoreşti de drept
comun potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004,cu modificările ulterioare.
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate în vederea publicării: 29.04.2014.

