ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ
Privind închirierea publică a pajiștilor permanente disponibile aparținând
domeniului privat al Comunei Cungrea, județul Olt, aflate în administrarea
Consiliului Local Cungrea
Autoritatea contractantă: COMUNA CUNGREA, reprezentată legal de dl.primar
Vlad Cosmin Marian, CIF 5209890, cu sediul în com. Cungrea, sat Cungrea,
str.Primăriei, nr.8, jud.Olt, tel./fax: 0249468603.
Date de contact: Compartimentul Secretariat din cadrul Primăriei Cungrea, tel:
0249468603, persoană de contact: Dobre Carmen Cristiana.
Obiectul închirierii: pajiștile permanente disponibile aparținând domeniului privat
al Comunei Cungrea, județul Olt, în suparafață de 227,31ha.
Procedura aplicată: se stabilesc următoarele proceduri de atribuire a contractelor
de închiriere a pajiștilor:
- Atribuirea directă,
- Licitație publică.
Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar
al documentației de atribuire:
Persoanele interesate pot procura un exemplar al documentației de atribuire și a
caietului de sarcini pe suport hârtie de la Compartimentul Secretariat din cadrul Primăriei
Cungrea, achitând contravaloarea acesteia în sumă de 10 lei, direct la casieria unității.
Garanția de participare este de 100 lei.
Taxa de înscriere la licitație este de 100 lei pentru crescătorii de animale și 300 lei
pentru organizațiile și asociațiile locale ale crescătorilor de animale.
Data limită pentru solicitare clarificări: 12.04.2021.
Termenul limită pentru depunerea ofertelor: 15.04.2021.
Depunerea ofertelor se va face la sediul Autorității contractante în Comuna
Cungrea, satul Cungrea, str.Primăriei, nr.8, jud.Olt, biroul Registratură, în plic sigilat.
Numărul de exemplare al ofertei: oferta se va depune într-un singur exemplar
conform condițiilor de valabilitate pe care trebuie să le îndeplinească ofertanții.
Data și locul unde se va desfășura ședința publică de desfacere a ofertelor:
19.04.2021, ora:11.00, la sediul Autorității contractante în Comuna Cungrea, satul
Cungrea, str.Primăriei, nr.8, jud.Olt.
Instanța competentă pentru soluționarea eventualelor litigii: Judecătoria
Slatina, Mun.Slatina, str.Lipscani, nr.49, jud.Olt.
Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea
publicării: 05.04.2021.
Primar,
VLAD Cosmin Marian

