Anunţ de participare la licitație deschisă pentru concesiune bunuri
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 etc: UAT Comuna Proviţa de Sus ,
cod fiscal 2845362, sat Proviţa de Sus , nr. 366 , comuna Proviţa de Sus , judeţul Prahova , tel.
0244/354567 ,fax 0244/354567 ,e-mail : primariaprovitadesus_ph@yahoo.com ,persoană de
contact Cernat Elena .
2. Informaţii generale privind obiectul vanzarii, în special descrierea şi identificarea bunului care
urmează să fie concesionat: pentru licitaţia deschisă, cu strigare,competitivă,cu plata
integrală organizată pentru vânzarea autovehicul Toyota .
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire :documentaţia de atribuire se găseşte la
secretariatul instituţie, Primăria Proviţa de Sus .
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentaţiei de atribuire: documentația de atribuire poate fi procurată în urma unei
solicitări.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se
poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Caietul de sarcini cu întreaga
documentație se va ridica de la sediul Primăriei Proviţa de Sus - secretariat .
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: Garanţia de participare este 100,00
lei și trebuie achitat în numerar la casieria instituției.
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 03.10.2018, ora 15:00.
4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 05.10.2018, ora 10:00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primaria Comuna Proviţa de Sus , cod fiscal
2845362, sat Proviţa de Sus , nr. 366 , comuna Proviţa de Sus , judeţul Prahova , tel.
0244/354567 ,fax 0244/354567 ,e-mail : primariaprovitadesus_ph@yahoo.com ,persoană de
contact Cernat Elena .
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 cerere de participare .
5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: Termenul limit
de depunere a documentelor este 05.10.2018 orele 12.00 la Primăria comunei Provita de Sus ,
judeţul Prahova în sala de sedinţe a Consiliului Local .
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în
soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea : Participanţii nemulţumiţi de
rezultatul licitaţiei pot depune contestaţie conform Legii nr. 554/2004 privind contenciosul
administrativ la Primaria Comuna Proviţa de Sus , cod fiscal 2845362, sat Proviţa de Sus , nr.
366 , comuna Proviţa de Sus , judeţul Prahova , tel. 0244/354567 ,fax 0244/354567 ,e-mail :
primariaprovitadesus_ph@yahoo.com ,eventualele contestaţii se vor depune în termen de 24 ore

de la data licitaţiei şi vor fi soluţionate în maxim 5 zile de la data înregistrării lor, procedura fiind
suspendată de drept pe perioada analizării contestaţiilor.
7. Data transmiterii anunţului
publicării: 12.09.2018.

de

licitaţie

către

instituţiile

abilitate,

în

vederea

