Direcția Patrimoniu – Serviciul Patrimoniu si Cadastru

Catre: OFresh

Raspuns clarificari inchiriere spatii 28.09.2020

1. Care sunt conditiile dpdv ale design-ului “retro” ? Noi putem oferta o solutie moderna care
sa corespunda caietului de sarcini.
- Nu se impune folosirea anumitor materiale din care locatarul confecționează aceste chioșcuri,
ele fiind construcții ușoare, posibil sa fie din material călduros pentru protejarea angajatilor proprii
pe timp de iarnă fiind amplasate afară cu deschidere mare pentru vânzare.
- Trebuie să respectați cerința de aspect: chioșcuri mobile/rulote sub formă vintage/retro, ce se
pot constitui sub formă de trasură/car/butoi.
- Trebuie să se incadreze in suprafața de teren licitată.

2. Care este procedura in vederea vizionarii spatiilor destinate rulotelor, stiu ca accesul este
restrictionat in cadrul spitalelor ?
Spațiile destinate amplasarii chioșcurilor mobile/rulote sub formă vintage/retro, ce se pot
constitui sub formă de trăsură/car/butoi, sunt reprezentate de suprafețe de teren in curtea spitalelor,
nu sunt îngradite ( teren liber in curte), suprafețele destinate inchirierii pot fi localizate pe spațiu
verde, sau asfaltat si NU pot fi vizionate. Accesul în spitale este restricționat din cauza pandemiei.
Dimensiunile suprafețelor de teren se regasesc în tabelul de mai jos:
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Dimensiuni
spatiu

Suprafață
propusă
pentru
închiriere(mp)

Teren

Lungime 7 m;
latime 4,5 m

32 mp

2

Spitalul
Clinic de
Nefrologie
Dr. Carol
Davila

Teren (Bld. Dacia)

Lungime 5 m;
latime 3 m

15mp

3

Spitalul
Clinic
Filantropia

Teren

Lungime 4 m;
latime 2,5 m

10 mp

Teren (Bld.
Basarabia)

Lungime 6 m;
latime 3 m

18mp

Teren

Lungime 5 m;
latime 4 m

20 mp

Nr.
Crt.

Unitate
Sanitară

1

Spitalul
Clinic "Prof.
Dr. Theodor
Burghele”
Panduri 20

4

5

Spitalul
Clinic de
Copii Dr.
Victor
Gomoiu
Spitalul
Clinic
„Nicolae
Malaxa”

Amplasament
spațiu(teren/spațiu
situat în corp
clădire, etaj)

Comisie
Adrian MERA
Constantin OPREA
Claudia PLESAN
Nicoleta IVANOVICI
Marilena ILIE
Aurel PAVEL
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