
1. Informa ii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul deț
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax i/sau adresa de e-mail, persoanăș
de contact: Comuna Dolje ti, CUI 2613699, situată în  strada tefan cel Mare iș Ș ș
Sfânt, nr.44, comuna Dolje ti, jude ul Neam ,  telefon/fax  0233/780514,  sau laș ț ț
adresa  de  email  primcomdoljesti@yahoo.com,  primariadoljesti@gmail.com
persoana de contact Bălăucă Gina.

2.  Informa ii  generale  privind  obiectul  procedurii  de  licita ie  publică,  în  specialț ț
descrierea i identificarea bunului care urmează să fie închiriat:ș
Comuna Dolje ti, jude ul Neam , organizează închirierea prin licita ie publică aș ț ț ț
unor imobile după cum urmează: 
a)  spa iu  proprietate  publică,  situat  în  strada  Siretului,  nr.1,  localitateaț
Buruiene ti,  în suprafa ă de 12 mp, CF 55808-C2,  HCL  nr. 21 din data deș ț
26.02.2021;
 b)  teren  proprietate  publică,  situat  în  strada  Siretului,  nr.2,  localitatea
Buruiene ti  în  suprafa ă  de  303  mp,  CF 55912,  HCL  nr.    22  din  data  deș ț
26.02.2021;
c) terenuri proprietate privată, situat în strada tefan cel Mare i Sfânt, fn, înȘ ș
suprafa ă de 699 mp i 521 mp, CF 55907 i CF 55902, HCL  nr. 24 din data deț ș ș
26.02.2021;
d)  teren proprietate privată,  situat  în strada tefan cel  Mare i  Sfânt,  fn,  înȘ ș
suprafa ă de 389 mp, CF 55906, HCL  nr.23 din data de 26.02.2021;ț
e)  teren  proprietate  privată,  situat  în  extravilanul  localită ii  Dolje ti,  înț ș
suprafa ă de 5878 mp, CF 55691, HCL  nr. 25 din data de 26.02.2021;ț
3. Informa ii privind documenta ia de atribuire: ț ț se regăsesc in caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalită ile prin care persoanele interesate pot intra în posesiaț
unui exemplar al documenta iei de atribuire:ț

Caietul de sarcini i celelalte documente necesare înscrierii la licita ie seș ț
găsesc  la  sediul  Primăriei   Dolje ti.  Taxă  caiet  de  sarcini  şi  documentaţiaș
licitaţiei în valoare de 50 lei.

3.2.  Denumirea  i  datele  de  contact  ale  serviciului/compartimentului  din  cadrulș
institu iei de la care se poate ob ine un exemplar din documenta ia de atribuire:ț ț ț
Compartiment  achizi ii  publice,  tel.  0233780514/  0733949474,  ț email
primcomdoljesti@yahoo.com,  primariadoljesti@gmail.com  ,    de luni până vineri,
între orele 08.00-16.00

3.3. Costul i condi iile de plată pentru ob inerea acestui exemplar, unde este cazul,ș ț ț
potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
Taxă caiet de sarcini şi documentaţia licitaţiei în valoare de 50 lei care se achită
la casieria comunei Dolje ti.ș

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 17.03.2021
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4. Informa ii privind ofertele:ț
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor:
Termenul  limită  de  depunere  a  documentelor  este  data  de  24.03.2021,  orele
16,00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Ofertele  se  depun la sediul  Primărie,  strada tefan cel  Mare i  Sfânt,  nr.44,Ș ș
localitatea Dolje ti, comuna Dolje ti, jude ul Neam .ș ș ț ț
  
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:

Oferta va fi transmisă în două plicuri închise i sigilate, unul exterior careș
va  con ine  documentele  prevăzute  în  instruc iunile  pentru  ofertan i  i  unulț ț ț ș
interior care va con ine oferta propriu-zisă semnată de ofertant.  ț

5. Data i locul la care se va desfă ura edin a publică de deschidere a ofertelor:ș ș ș ț
Licitaţia  va avea loc  la  data de 25.03.2021 începând cu orele  10,00 la  sediul
Primăriei comunei Dolje ti.ș

6.  Denumirea,  adresa,  numărul  de  telefon  i/sau  adresa  de  e-mail  aIe  instan eiș ț
competente în solu ionarea litigiilor apărute i termenele pentru sesizarea instan ei:ț ș ț
Consiliul Na ional de Solu ionare a Contesta iilorț ț ț
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Bucure tiș
Adresa email: office@cnsc.ro
Tel: +40213104641 / +40213104672 / +40213104673
Fax: +40213104642 / +40218900745


