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ANUNȚ
licitatie spațiu comercial publicat în data de 19.04.2019

Primăria comunei Pârteștii de Jos, jud. Suceava organizează licitație publică pentru
închirierea spațiuluicomercialînsuprafață de 48,40 mp, nr. topo parcela 159.0.3- Carte Funciară
nr. 817/N

În data de 8.05.2019 ora 10
Cererile pentru participare însoțite de documentele prevăzute în caietul de sarcini se

depun la sediul Primăria comunei Pârteștii de Jos, începând cu data publicării anunțului în
Monitorul Oficial ParteaVI-a, din data 19.04.2019 până cel târziu 7.05.2019 ora 12 în ziua
premergătoare desfășurării licitației( 8.05.2019).

Pot participa la licitație persoane fizice sau juridice, în condițiile în care au achiziționat,
caietul de sarcini, au achitat taxa de garantie și taxa de participare la licitatie și au însoțit cererea
de participare de următoarele documente:

• declaraţie de participare, semnată de ofertant, fără îngroşări, ştersături sau modificări -

Formular F2

• fişă cu informaţii privind ofertantul - Formular F3

• dovada plăţii garanţiei pentru participare - Chitanţa ataşată de Formularul - Scrisoare de

înaintare - în afara plicului.- Formular F1

• Formular de oferta financiară - Formular F4

• acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini – Chitanţa sau declarație

pe propria răspundere că participantul a luat la cunoștință prevederile caietului de sarcini

• acte doveditoare privind taxa de participare la licitaţie - Chitanţa.

• Act constitutiv, statut - copie conform cu originalul- pentru persoane juridice.

• Certificat de înregistrare CUI - copie conform cu originalul- pentru persoane juridice.
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Ofertele vor fi numerotate, semnate şi ştampilate pe fiecare pagină de

reprezentantul/reprezentanţii autorizați corespunzator să angajeze ofertantul în contract.

a) Act constitutiv, statut, din care să rezulte că poate desfaşura activități solicitate prin Caietul de

sarcini-copie conform cu originalul - pentru persoane juridice.

b) Certificat de înregistrare CUI - copie conform cu originalul- pentru persoane juridice.

c) Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al societăţii comerciale din care să

rezulte că societatea nu se află în reorganizare judiciară sau faliment- pentru persoane juridice.

e) Certificat constatator privind plata obligaţiilor către bugetul general consolidat de stat eliberat

de D.G.F.P. din care să reiasă faptul că ofertantul nu are datorii către Bugetul general consolidat

valabil la data deschiderii ofertelor, în original sau copie legalizată (pentru persoane juridice/

fizice autorizate).

f) Certificat privind plata obligaţiilor către bugetul local eliberat de către compartimentul de

specialitate din cadrul Primăriilor în a caror rază teritorială activează ofertantul din care să reiasă

că ofertantul nu are obligaţii restante la bugetul local valabil la data deschiderii ofertelor, în

original sau copie legalizată.

g)Ultimul Bilant Contabil- semnat, parafat și înregistrat la administrația financiară,dacă este

cazul ;

h)procură pentru persoane împuternicite sa participe la licitaţie.

Persoană de contact: Solcan Ana-Maria -Tel: 0230237019
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