COMUNICAT INFORMATIV

Vineri, 09.04.2021, ora 10.00, în Sala de ședințe a Preturii sectorului Centru (str.
Bulgară, 43) se va desfășura licitația deschisă nr. 5 pentru obținerea dreptului de
încheiere a Contractului pentru amplasarea unităților de comerț ambulant pe teritoriul
orașului Chișinău.
1. Informația privind loturile expuse la licitație:
Nr. lotului/
nr. anexei la
decizia
CMC
nr.17/6 din
01.10.2020

Adresa amplasării

Tipul
UCA

1

2

3

4

5

Termenul
Prețul
Suprafața
de
inițial al
(m.p.)
amplasare, licitației,
(ani)
(lei)

Mărimea
acontului,
10 % (lei)

Pasul
licitației,
10% (lei)

6

7

8

Nr. 1/ 35

Scuarul Catedralei (Anexa 35)

gheretă

12

5

945 000

94 500,0

94 500,0

Nr. 2/ 25

Grădina publică „Ștefan cel Mare și
Sfânt” (Anexa 25)

gheretă

10

5

962 500

96 250,0

96 250,0

Nr. 3/12

str. Valea Trandafirilor (Skate Park),
sec. Botanica (Anexa 12)

gheretă

12

5

945 000

94 500,0

94 500,0

Nr. 4/13

str. Valea Trandafirilor (Lacul 3),
sec. Botanica (Anexa 13)

gheretă

6

5

997 500

99 750,0

99 750,0

Nr. 5/21

sec. Buiucani, Scuarul din str.
Bucuriei, (anexa nr. 21)

gheretă

12

5

525 000

52 500,0

52 500,0

Nr. 6/42

sec. Buiucani, Parcul „Valea
Morilor”, (anexa nr. 42)

gheretă

12

5

945 000

94 500,0

94 500,0

Nr. 7/ 69

sec. Râșcani, str. Miron Costin,
(Complexul memorial „Feciorilor
Patriei - Sfântă Amintire”), (anexa
nr. 69)

gheretă

12

5

945 000

94 500,0

94 500,0

Nr. 8/79

sec. Râșcani, str. Braniștii (Parcul
„Dumitru Râșcanu”), (anexa nr. 79)

gheretă

10

5

262 500

26 250,0

26 250,0

Nr. 9/75

sec. Râşcani, str. Sfântul Andrei
(scuar) (anexa nr. 75)

10

5

262 500

26 250,0

26 250,0

gheretă

2. Organizator al licitației: Camera de Comerț și Industrie a RM
web: www.chamber.md
e-mail: camera@chamber.md
nr. telefon (022) 221552, 022 233244
pers. de contact – Ana Nicolai
3. Obiectul licitației: Dreptul de încheiere a Contractelor pentru amplasarea unităților de comerț ambulant
pe amplasamentele indicate în tabelul de mai sus.
4. Modul de familiarizare cu loturile expuse la licitație și cu documentația de licitație:
Regulamentul privind licitațiile cu strigare pentru obținerea dreptului de a încheia un contract privind
amplasarea unității de comerț ambulant stradal pe teritoriul mun. Chișinău este plasat pe pagina web a Primăriei
municipiului Chișinău (www.chisinau.md).
Pentru familiarizare cu loturile expuse la licitație și cu documentația de licitație urmează a fi accesată pagina
web a Primăriei (www.chisinau.md).

5. Condițiile de participare la licitație:
5.1. Formular de cerere: conform Anexei nr. 2 la Regulament;
5.2. Condițiile de recepționare a cererii, precum și cerințele către participanții la licitație sunt stabilite în
Capitolul III al Regulamentului privind licitațiile cu strigare pentru obținerea dreptului de a încheia un contract
privind amplasarea unității de comerț ambulant stradal pe teritoriul mun. Chișinău.
5.3. Începutul recepționării cererilor: 16.03.2021,
la adresa: mun. Chișinău, MD-2004, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 151
de Luni până Vineri între orele 09.00 – 15.00, cu pauză de prânz: 12.00 – 13.00 zilnic.
5.4. Data limită de depunere a cererilor: 02.04.2021, ora 15.00.
6. Prețul inițial de expunere a lotului: se stabilește conform Metodologiei de calcul a cuantumului plății
pentru amplasarea unei unități de comerț ambulant stradal pe teritoriul mun. Chișinău, aprobată prin Anexa nr.1
la Regulament și este expus în coloana nr. 6 din tabelul indicat mai sus.
7.Condițiile și termenii de achitare a prețului lotului:
Pe parcursul a 20 zile după semnarea procesului-verbal al rezultatelor licitației, câștigătorul licitației achită
diferența dintre acontul depus și prețul adjudecat la licitație. Participanților necâștigători li se restituie acontul în
termen de 10 zile de la încheierea licitației.
8. "Pasul licitației" constituie 10% din prețul inițial de licitație și este expus în coloana nr. 8 din tabelul
indicat mai sus.
9. Taxa de participare la licitație - 1500 lei.
Prețul biletului de intrare - 50 lei.
În cazul în care solicitantul participă la licitarea mai multor loturi, acesta achită costul taxei de participare
pentru fiecare lot separat. Unui solicitant nu-i pot fi adjudecate mai mult de 3 loturi în cadrul unei singure
licitații inclusiv nu mai mult de un lot în fiecare parc pentru un solicitant, precum și pentru persoane afiliate
acestuia calificate astfel în baza legăturilor de rudenie, aspectului unităților comerciale precum și a
componenței fondatorilor companiei.
10. Mărimea acontului constituie 10 la sută din prețul inițial de adjudecare a lotului și este expus în coloana
nr. 7 din tabelul indicat mai sus.
În cazul în care participantul intenționează să participe la licitarea mai multor loturi, acesta achită acontul
pentru fiecare din ele. Acontul câștigătorului licitației este inclus în prețul lotului adjudecat.
11. Contul de decontare la care se va achita taxa de participare la licitație și acontul:
Primăria municipiului Chișinău
MF-TR Centru-Chișinău
Cod fiscal 1007601009484
Cod IBAN MD54TRPCDV518410A01622AA
Codul băncii 2264142001 TREZMD2X
MD-2012, or. Chișinău, bd Ștefan cel Mare și Sfânt, 83
Tel. (022)20-15-19; 20-17-15
12. Criteriul pentru determinarea câștigătorului: prețul cel mai ridicat pentru dreptul de amplasare a
unităților de comerț ambulant pe teritoriul orașului Chișinău.
Rezultatele licitațiilor vor fi publicate pe pagina oficială a Primăriei municipiului Chișinău
(www.chisinau.md) în termen de 20 zile de la încheierea licitației.

