ROMANIA
JUDEŢUL PRAHOVA
PRIMĂRIA ORAŞULUI BOLDEŞTI-SCĂENI
Boldeşti-Scăeni, Calea Unirii nr 67, tel : 0244/211363 ; fax : 0244/211287
e-mail : pbs@opticnet.ro
Nr............ / ..................

Aprobat,
Primar,
Bucuroiu Constantin

ANUNT LICITATIE PUBLICA
INCHIRIERE SPATIU
Oraşul Boldeşti-Scăeni , Calea Unirii nr.67, Boldeşti-Scăeni, judeţul Prahova, telefon 0244211363, fax 0244211287,
email pbs.achizitii@yahoo.com organizează licitație publică pentru inchiriere spațiu amplasat pe Intrarea Pieții nr 10,
orașul Boldești-Scăeni. Spațiul este alcatuit din 2 încăperi, cu o suprafață totală de 31,62 mp și se închiriază pentru
activități comerciale. Spațiul face parte din domeniul privat al orașului. Licitația se organizează conform OUG nr 57/2019
privind Codul administrativ si HCL nr 128/25.11.2020.
Informațiile privind documentatia se regăsesc in Caietul de sarcini.
Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de
atribuire : la cerere și se poate consulta prin accesarea direct și nerestricționat a unui fișier electronic care va fi
disponibil pe site-ul primăriei.
Denumirea si datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul institutiei de la care se poate obtine un
exemplar din documentatia de atribuire: de la sediul primăriei, Biroul urmărirea investițiilor, telefon 0244/211363
interior 105, e-mail : pbs.achizitii@yahoo.com
Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar: Prețul documentației de închiriere este de 15 lei și
se poate plăti la casieria instituției
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 29.12.2020, ora 14.00
Informatii privind ofertele: Ofertele se depun la sediul primăriei Boldești-Scăeni, Calea Unirii nr 67, Județul
Prahova.
Data-limită de depunere a ofertelor: 11.01.2021, ora 14.00
Adresa la care trebuie depuse ofertele: la sediul primăriei Boldești-Scăeni, Calea Unirii nr 67, Județul Prahova .
Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar
Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 12.01.2021, ora 12.00, la sediul
primăriei.
Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Prahova, secţia Contencios Administrativ și Fiscal,
strada Văleni nr 44, Ploiești, Județul Prahova tel: 0244511110 , fax : 0244 529107, e-mail: tr-phcontencios@just.ro, în termen de 20 zile de la data apariției unui litigiu.
Anuntul a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a nr. 232/15.12.2020

Intocmit,
Moraru Mariana

