ANUNŢ

Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Coteşti, judetul Vrancea cu sediul in comuna
Coteşti ,str.Progresului ,nr.1,jud. Vrancea, organizeaza licitaţie publica pentru inchirierea unui
spatiu in suprafata de 132 mp , din cadrul sediului fostei primarii Budesti, domeniul public al
comunei Cotesti, situate in T 36, P 1376 CC pe o perioada de 10 ani.
Licitatia va avea loc in data de 18.02.2019, ora 14.00 la sediul Primariei comunei Cotesti,
Judetul Vrancea. Documentatia se poate obtine de la doamna Croitoru Gabriela.
Preţul de pornire al licitaţiei este de 7752 lei/an.
Data limita de depunere a documentelor: 18.02.2019 ora 12.00.
Locul de depunere a documentelor : registratura Primariei Cotesti.
Data si locul de desfasurare a preselectiei si a sedintei de licitatie propriu-zisa va avea loc la
Primaria Cotesti.
1.Ofertantii vor depune, pana la data limita stabilita in documentatia de licitatie si anuntul
publicitar, documentele de eligibilitate solicitate, care constau in:
a) CUI (sau echivalent pentru persoanele juridice straine)-in copie certificate pentru
conformitate cu originalul,doar pentru persoane juridice;
b) Certificat constatator emis de Oficiul Regisrtului Comertului (sau echivalent pentru
persoanele juridice straine) )-in copie certificate pentru conformitate cu originalul,doar pentru
persoane juridice;
c) Dovada achitarii garantiei de participare la licitatie -in copie;
d) Dovada achitarii contravalorii documentatiei de licitatie-in copie;
e) Declaratia de participare la procedura-in original;
f) Imputernicire prin care reprezentantul persoanei juridice/fizice este autorizat sa-l angajeze
pe acesta in procedura pentru atribuirea contractului de inchiriere(daca este cazul)- in original.
Imputernicirea va fi insotita de o copie a actului de identitate a persoanei imputernicite(bulletin
de identitate, carte de identitate,pasaport);
g) Declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legalal persoanei juridice, din care sa
rezulte ca acesta nu se afla in litigii, reorganizare judiciara sau faliment-doar pentru personae
juridice.

h) Copie act de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport) in copie legalizata
-doar pentru persoane fizice;
i)

Declaratie pe propria raspundere cu mentiunea” De acord cu propunerea de contract”

2. In cazul in care ofertantii nu prezinta sau nu indeplinesc cel putin una din conditiile de
eligibilitate solicitate prin documentatia de licitatie, acestia vor fi exclusi de la licitatie.
3. Ofertantii care indeplinesc cumulativ toate conditiile de eligibilitate solicitate prin
documentatia de licitatie, vor fi declarati eligibili si vor putea participa la licitatie.
Documentele de eligibilitate vor fi depuse de catre ofertanti intr-un plic inchis, ce va fi marcat,
la expeditor, cu adresa ofertantului (pentru returnarea documentatiei fara a fi deschisa, in cazul
in care a fost depusa dupa data si ora limita de depunere, sau la o alta adresa decat cea stabilita),
iar la destinatar, cu denumirea, adresa organizatorului licitatiei si cu mentiunea:
“ Pentru licitatia: Inchirierea imobilului in suprafata de 132 mp, situat in Budesti T 36, P 1376 CC,
aflat in proprietatea privata a Comunei Cotesti. A nu se deschide inainte de data18.02.2019, ora14“.
Plicul care este depus/transmis la o alta adresa decat cea stabilita in documentatia de licitatie,
ori este primit de catre organizatorul licitatiei dupa expirarea datei si orei limita pentru depunere,
se returneaza de catre comisia de licitatie fara a fi deschis.
Informatii suplimentare se pot obtine de la doamna Croitoru Gabriela, la telefon 0237/252111.
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