ANUNT

de participare la licitaţie pentru INCHIRIERI spatii/teren (domeniul
PUBLIC/PRIVAT )
1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de
telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact:
UAT COMUNA LUICA,str.ION
CREANGA, nr.12,judetul Calarasi ,CIF 3796810,tel/fax 0242527021,e-mail :primaria.luica@yahoo.com.
2.Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează
să fie închiriat:
imobilului ”SPATIU CU DESTINATIA DISPENSAR VETERINAR” in suprafata de 40 m.p.comuna
Luica,judetul Calarasi,inscris in CF nr.21479,situat in str. PROF.DR.N.C.PAULESCU,nr.42,comuna
Luica,judetul Calarasi,aflat in domeniul public al comunei Luica,anexa nr.30 ,pozitia 12,conform OUG nr.
57/2019 .
Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului
Local nr.39 din data de 30.09.2022
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al
documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei comunei Luica
din str. Ion Creanga nr.12,comuna Luica,judetul Calarasi.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate
obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Biroul de relaţii cu publicul al Primăriei comunei Luica
, adresa str. Ion Creanga nr.12,comuna Luica,judetul Calarasi.
3.3. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 4.08.2022, ora 12.00
4. Informaţii privind ofertele: Instrucțiuni privind modul de elaborare și prezentare a ofertelor
Ofertele se redactează în limba română.
Ofertele se depun la sediul autorităţii contractante sau la locul precizat în anunţul de licitaţie, în două
plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior, care se înregistrează de autoritatea contractantă, în registrul
Oferte, precizându-se data şi ora.
Pe plicul exterior se va specifica: “Documentația pentru participarea la licitația publica din data de
16.08.2022 , privind închirierea spațiului în suprafață totală de 40 m.p., inscris in CF nr.21479,situat in
str.PROF.DR.N.C.PAULESCU,nr.42,comuna Luica,judetul Calarasi aparținând domeniului public al
Comunei Luica in vederea desfășurării unor activități medicale sau conexe actului medical” precum și
denumirea ofertantului.
Plicul exterior va trebui să conţină:
cererea de înscriere la licitație cu informaţii privind ofertantul, semnată de ofertant, fără îngroşări,
ştersături sau modificări;
actete doveditoare privind calităţile şi capacităţile ofertanţilor, conform solicitărilor autorităţii
contractante;
declarația pe proprie răspundere a ofertantului, conform căreia documentația depusă corespunde realității
și veridicității;
acte doveditoare privind intrarea în posesia documentației de atribuire, precum și a plății garanției de
participare.
Pe plicul interior, care conţine oferta propriu-zisă, se înscriu numele sau denumirea ofertantului,
precum şi domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz.
Oferta se va redacta ținând cont de criteriile de atribuire, precizate la pct.4.
Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă într-un singur exemplar și semnat de către
ofertant.
Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului și are o valabilitate de minim 30 zile
calendaristice, de la data desfășurării licitației.

Persoana interesată are obligaţia de a depune oferta la adresa şi până la data-limită pentru depunere,
stabilite în anunţul procedurii.
Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina persoanei interesate.
Oferta depusă la o altă adresă a autorităţii contractante decât cea stabilită sau după expirarea dateilimită pentru depunere se returnează nedeschisă.
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 12.08.2022, ora 12.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria comunei Luica , adresa str. Ion Creanga nr.12,comuna
Luica,judetul Calarasi.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar ;
5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 16.08.2022, ora 10.00,
Primăria comunei Luica , adresa str. Ion Creanga nr.12,comuna Luica,judetul Calarasi.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în
soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Calarasi;
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 20.07.2022,

