ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
____PRIMARIA COMUNEI PROVITA DE SUS______
Comuna Provita de Sus,nr 366,tel/fax 0244/354567,
e-mail:primariaprovitadesu_ph@yahoo.com

Anunţ de participare la licitație deschisă pentru concesiune bunuri
Concesionarea prin licitaţie publică deschisă a unui imobil teren aparţinând domeniului public ,
în suprafaţă de 330 m.p. situați în intravilanul comunei Provița de Sus, judeţul Prahova în
vederea desfăşurării de activităţi economice şi administrative , pe o perioadă de 49 ani.
Documentaţia de atribuire se găseşte la secretariatul instituţie, Primăria Proviţa de Sus şi poate fi
procurată în urma unei solicitări scrise începând cu data de 17.09.2018 .Prețul unui exemplar al
documentației de atribuire este de 300,00 de lei și trebuie achitat în numerar la casieria
instituției.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 03.10 . 2018, ora 15:00.
Data limită de depunere a ofertelor: 05.10.2018, ora 16:00 .
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
.
Oferta se va depune în două exemplare (original + copie ).
Termenul limit de depunere a documentelor este 05.10.2018 orele 16.00 la Primăria comunei
Provita de Sus , judeţul Prahova . Sedinţa de deschidere a ofertelor se face în data de 08.10.2018
orele 12.00 , la sediul Primăria comunei Provita de Sus , judeţul Prahova în sala de sedinţe a
Consiliului Local ,de către comisia de licitaţie.
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 , iar comisia de
contestaţii va soluţiona litigiile .

