ANUNȚ LICITAȚIE ÎNCHIRIERE CENTRU MEDICAL ÎN COMUNA DUDEȘTII VECHI
1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană
de contact: Comuna Dudeștii Vechi cu sediul în Dudeştii Vechi, nr.255, judeţ
Timiş, cod poștal 307150, CIF 4483919, telefon 0256/384.104, fax 0256/384.504,
email primaria@dudestii-vechi.ro, primar Bono Cucalan, orar 10-13 în zilele
lucrătoare.
2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special
descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Comuna Dudeștii
Vechi organizează licitație publică (conform OUG 57/2019 și HCL
27/11.05.2021), zilnic (orar 10-13 în zilele lucrătoare) și în condiţii similare până
la adjudecare, în vederea închirierii activului Dispensar medical uman cu teren
(din domeniul public) și aparatură/dotări aferente (din domeniului privat),
situate în Dudeștii Vechi, nr.350, judeţ Timiş, cod poștal 307150, CF 406371
Dudeștii Vechi.
Informații privind documentația de atribuire: Informații complete se găsesc în
Caietul de sarcini.
3. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentației de atribuire: Caietul de sarcini se distribuie gratuit la
sediul organizatorului Licitaţiei, sau prin email, la cerere.
4. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției
de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Biroul
registratură al autorității contractante din Comuna Dudeștii Vechi, nr. 255, județ
Timis, cod poștal 307150, email primaria@dudestii-vechi.ro, telefon
0256/385.104.
5. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit
prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: Gratuit.
6. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 23/06/2021, ora.13,00 pentru prima
Ședință de licitație, apoi decalat cu câte fix 1 zi lucrătoare pentru fiecare reluare
a licitației, conform Caietului de sarcini.
7. Informații privind ofertele: se depun doar în format pe hârtie.
8. Data-limită de depunere a ofertelor: 08/07/2021, ora.10,00 pentru prima Ședință de
licitație, apoi decalat cu câte fix 1 zi lucrătoare pentru fiecare reluare a licitației,
conform Caietului de sarcini.
9. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Biroul registratură al autorității
contractante din Comuna Dudeștii Vechi, nr. 255, județ Timis, cod poștal 307150.
10. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar original.
11. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a
ofertelor: 08/07/2021, ora 11,00 pentru prima Ședință de licitație, apoi decalat cu
câte fix 1 zi lucrătoare pentru fiecare reluare a licitației, în condiţii similare conform Caietului de sarcini; Locul desfășurării Biroul primarului de la sediul
Autorității contractante din Comuna Dudeștii Vechi, nr. 255, județ Timis, cod
poștal 307150.
12. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente
în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul
Timiș, cu sediul în Timişoara, Piaţa Tepeş Vodă, nr. 2, judeţ Timiş, cod poştal
300055, telefon 0256/498.054, fax 0256/221.990, email tr-timis-reg@just.ro.

