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Nr. 82 /15.01.2021

- ANUNŢ LICITAŢIE PUBLICĂ CU STRIGARE   –

Municipiul Vaslui prin Direcţia Administrare Pieţe, Târguri şi Oboare, organizează licitaţie
publică cu strigare,  în vederea atribuirii  spre închiriere a spaţiilor comerciale situate în piețele
agroalimentare din Municipiul Vaslui.

Licitaţia publică va avea loc la sediul administrativ al Direcţiei Administrare Pieţe, Târguri
şi Oboare, str. Ceramica, nr. 3, în data  03.02.2021, respectiv 10.02.2021, după cum urmează:

- SPA  Ţ  II SITUATE ÎN PIA  Ţ  A AGROALIMENTARĂ CENTRALĂ    -

- Spaţiul   S 1   (39,69 mp) - comercializarea peştelui şi a produselor din peşte (ora 900); 
Preț de pornire licitație -  1.634 lei.

- Spaţiul   S 2   (40,49 mp) - comercializarea peştelui şi a produselor din peşte (ora 915); 
Preţ de pornire licitaţie -  1.667 lei.

- Spaţiul   S 7   (61,49 mp) - comercializarea semipreparatelor din carne (ora 930);
Preț de pornire licitație -  2.494 lei. 

- Spaţiul   S 8   (63,51 mp) - comercializarea produselor agroalimentare (magazin mixt) (ora 945);
Preţ de pornire licitaţie -  2.180 lei. 

- Spaţiul   S 11   (47,80 mp) - comercializare carne vită, porc şi oaie  (ora 1000);
Preț de pornire licitație -  1.862 lei.
  

- Spaţiul   S 12   (48,44 mp) - comercializare carne vită, porc şi oaie  (ora 1015);
Preț de pornire licitație -  1.887 lei.

- Spaţiul   S 13   (47,30 mp) - comercializare carne vită, porc şi oaie (ora 1030);
Preț de pornire licitație -  1.843 lei.

- Spaţiul   S 14   (47,30 mp) - comercializare carne vită, porc şi oaie (ora 1045);
Preț de pornire licitație -  1.843 lei.

http://www.primariavs.ro/index.php/ro/243-anunt-participare-licitatie3


- Spaţiul   S 15   (48,43 mp) - comercializare carne vită, porc şi oaie (ora 1100);
Preț de pornire licitație -  1.887 lei.

- Spaţiul   S 17   (46,78 mp) - comercializare carne pasăre și ouă (ora 1115);
Preț de pornire licitație -  1.833 lei.

- Spaţiul   S 22   (23,18 mp) - comercializarea produselor agroalimentare (magazin mixt)  (ora 1130);
Preţ de pornire licitaţie -  864 lei. 

- Spaţiul   S 23   (25,28 mp) - comercializarea produselor agroalimentare (magazin mixt)  (ora 1145);
Preț de pornire licitație -  942 lei. 

- Spaţiul   S 41   (20 mp) - comercializarea produselor agroalimentare (magazin mixt)  (ora 1200); 
Preţ de pornire licitaţie -  745 lei. 

Pentru spa  ț  iile neadjudecate, licita  ț  ia se va relua în termen de 7 zile, la aceia  și   
oră  , în data de  10.02.2021  . 

       Caietele de sarcini vor putea fi procurate începând cu data de 20.01.2021, în intervalul orar 
9  00  –14  00  , de la sediul administrativ al Direcţiei Administrare Pieţe, Târguri şi Oboare, str. Ceramica,
nr.  3,  contra sumei de  50 lei/caiet,  până cel  mai târziu în ziua organizării  licitaţiilor.  Taxa de
participare la licita  ţ  ie este de 250 lei   iar garan  ţ  ia de participare în sumă de 1.000 lei.  

Informaţii suplimentare referitoare la spaţiile scoase la licitaţie, la programul de desfăşurare
al acestora, la conţinutul şi procurarea caietelor de sarcini precum şi la regulamentului privind
organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice pentru închirierea spaţiilor comerciale aparţinând
domeniului public al Municipiului Vaslui din Pieţele Centrală şi Traian, se pot obţine de pe site-
urile  Municipiului  Vaslui,  www.dapto-vaslui.ro,  sau  de  la  sediul  Direcţiei  Administrare,  Pieţe,
Târguri şi Oboare, str. Ceramica, nr. 3.

Informa  ț  ii suplimentare  :   telefon  0736/64.04.23  
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