1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de
telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: COMUNA SERBANESTI,
DUMITRU POPOVICI NR 139, Şerbăneşti, judeţul Olt, telefon 0249484001, fax
0249484001, email contact@primariaserbanesti.ro
2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului
care urmează să fie concesionat: Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în
special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Teren
intravilan in suprafata de 3000 mp . situat în Comunai Serbanesti , Sat Serbanestii de
Sus , Str. Morii nr. 16, în scop comercial, productie, servicii, domeniu public al localităţii
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: Informaţii privind documentaţia de atribuire:
Caietul de sarcini poate fi găsit la sediul Primăriei Şerbăneşti.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentaţiei de atribuire: Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Cerere
depusa la sediul Primăriei Şerbăneşti.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se
poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Denumirea şi adresa
serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un
exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul achiziţii din cadrul Primăriei
Şerbăneşti.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: Costul şi condiţiile de plată
pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: Costul achiziţionării unui exemplar al caietului de
sarcini este de 50 lei, se poate achita cu numerar la Casieria Primariei Comunei
Serbanesti.
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 28.09.2018, ORA 10
4. Informaţii privind ofertele: Informaţii privind ofertele: Oferta trebuie depusă în 1
exemplar original
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 02.10.2018, ORA 10
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna
Şerbăneşti, Judetul Olt, Str. Dumitru Popovici nr. 139
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: Un exemplar în original în plic sigilat.
5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 03.10.2018,
ORA 10 Primăria Comunei Şerbăneşti, Judeţul Olt, str. Dumitru Popovici nr. 139
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente
în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: . Denumirea, adresa,
numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în
soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Olt,
Municipiul Slatina , Str. Mînăstirii nr. 2, Judeţul Olt, tel. 0249414989, fax. 0249437370, email tribunalul-olt@just.ro
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea
publicării: 07.09.2018

