ANUNT LICITATIE
1.Informatii generale privind autoritatea contractanta, în special denumirea, codul
fiscal, adresa, numărul de telefon,telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de
contact:
Primaria Municipiului Vatra Dornei, cu sediul in Str.Mihai Eminescu nr.17, Municipiul
Vatra Dornei, judetul Suceava, telefon:0230/375229; fax:0230/375170, email:
primaria@vatra-dornei.ro, Cod fiscal : 7467268.
2.Informatii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie închiriat:
- spațiu in suprafata de 19,77 mp, identificat cu nr.23, etaj II, situat în municipiul Vatra
Dornei, str. Mihai Eminescu, nr.15, ce aparține domeniului public al Municipiului Vatra
Dornei, județul Suceava, conform HCL nr.103/24.06.2021 și temeiului legal: O.U.G.
57/03.07.2019.
3.Informatii privind documentatia de atribuire : se regasesc in caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra in posesia
unui exemplar al documentatiei de atribuire: la cerere, de la sediul instituției,
Compartimentul juridic.
3.2 Denumirea si adresa serviciului/compartimentului din cadrul institutiei de la care se
poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Compartimentul juridic din
cadrul Primariei Municipiului Vatra Dornei, str.Mihai Eminescu, nr.17, județul Suceava.
3.3 Costul si conditiile de plata pentru obtinerea unui exemplar, unde este cazul: Dacă se
ridică de la sediul instituției: 200 de lei/exemplar, iar suma se achita la casieria
Primariei Municipiului Vatra Dornei.
3.4 Data limită pentru solicitarea clarificărilor:28.04.2022, ORA 12.00;
4.Informatii privind ofertele :
4.1. Data limită de depunere a ofertelor:06.05.2022, ora 09.00
4.2. Adresa la care se depun ofertele: Primaria Municipiului Vatra Dornei, Str.Mihai
Eminescu nr.17 , județul Suceava.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original.
5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor:
06.05.2022, ora 11.00, Primaria Municipiului Vatra Dornei, Str. Mihai Eminescu nr. 17,
Judetul Suceava.
6. Instanța competentă în soluţionarea litigiilor aparute şi termenele pentru sesizarea
instanţei: Tribunalul Suceava, str. Stefan cel Mare, nr.62, Suceava, județul Suceava,
telefon 0230/214.948, fax 0230/522296, adresa e-mail: trsv-registratura@just.ro.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea
publicării:13.04.2022.

