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ANEXA  1 

 

FIŞA  TEHNICĂ 
 

I. Date  privind  locurile de comercializare pomi de crăciun  
      
      LOCAȚIE 3. 

1. Adresa: șos. Virtuții, nr. 1. 
2. Deţinătorul locului de comercializare pomi de crăciun:  ADMINISTRAŢIA  

COMERCIALĂ  SECTOR  6, conf H.C.L Sector 6 nr. 135/2021; 
3. Descrierea  locului de comercializare pomi de crăciun: 

-  locul de comercializare pomi de crăciun este situat în șos. Virtuții, nr. 1, parcare Complex 
SIR suprafața 150 mp ( 10x15 m) având următoarele vecinătăţi: 

 La Nord: Complex SIR  
 La Sud: Hotel SIR 
 La Est: str. Partizanilor 
 La Vest:. Șos. Virtuții 

- Amplasarea  terenului este  prezentată  în  ANEXA  2 - schiţă. 
1. Valoarea  minimă  de  la  care  porneşte  licitaţia -  3.600 lei la care se adaugă TVA. 
2. În valoarea sumei ofertate nu este inclusă și contravaloarea mentenanței - curățenie, pază, 

energie electrică, apa, grup sanitar, etc. pe care ofertantul se oblige să şi le asigure din surse 
proprii. 

3. Pasul  de  licitaţie  -   200 lei  . 
4. Contravaloarea folosinţei locului de comercializare pomi de crăciun se va efectua anticipat, 

după declararea câştigătorului, respectiv în data de 22.11.2022 sau cel mai târziu până în data 
de 24.11.2022.  

 
II. Condiţii speciale pe care ofertantul se obligă să le îndeplinească prin surse proprii: 

a) sub sancţiunea rezilierii de plin drept a avizului comercial pentu comercializare pomi de 

crăciun, până în data de 25.11.2021 ofertantul câştigător va prezenta Administraţiei 

Comerciale Sector 6 contractul de salubrizare cu prestator autorizat, pentru salubrizarea 

locului de comercializare pomi de crăciun; 

b) îşi asigură prin surse proprii delimitarea locului de comercializare cu gard 
mobil/demontabil provizoriu; de asemenea îşi va asigura tot prin surse proprii paza locului 
de comercializare precum şi utilităţile: curent electric şi grup sanitar; 

c) va afișa regulile de acces, de protecție individual și de igienă în locuri vizibile la accesele 
în incinta locului de vânzare; 

d) asigurarea, în permanență, a colectării selective și evacuării zilnice a deșeurilor solide în 
recipiente de gunoi prevăzute cu saci din material plastic, închise etanș; 

 
 

 

 

 

 


