ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
PRIMĂRIA COMUNEI ODĂILE

tel.: 0238547605; tel./fax:0238525494; email: primariaodailebz@yahoo.com
Cod fiscal 4593911
Nr.749/09.04.2021
ANUNŢ LICITAŢIE PUBLICĂ
privind închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu cu destinaţia “Farmacie” situat in imobilul
“Biblioteca” din satul Odăile, comuna Odăile, judeţul Buzău
Autoritate contractantă: Consiliul Local al Comunei Odăile, CUI 4593911
Adresa: Comuna Odăile, sat , cod poştal 127375, judeţul Buzău.
Datele de contact: Compartiment Secretar General Comună, tel. 0238 -547605, persoana de
contact: Vasile Lazarica.
Obiectul procedurii de licitație publică: Închirierea prin licitaţie publică publică a unui spaţiu cu
destinaţia “Farmacie” în suprafaţă de 24.38 m.p. situat in imobilul “Biblioteca din satul Odăile ,
comuna Odăile , judeţul Buzău.
Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de
atribuire:
•
Documentația de atribuire a fost aprobată prin H.C.L. nr. 19/31.07.2020.
•
Documentația de atribuire este afișată pe site-ul www.primariaodaile.ro .
•
Persoana interesată, care a înaintat o solicitare în acest sens, poate intra în posesia unui exemplar
din documentaţia de atribuire pe suport hârtie, de la : Compartiment Secretar General Comună,
contra sumei de 20,00 lei, tel. 0238 -547605.
•
Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 22.04.2021, ora 16: 00.
•
Termenul limită de depunere a ofertelor: 29.04.2021 ora 10,00.
•
Depunerea ofertelor se va face la sediul Insituţiei – comuna Odaile, sat Odăile, judeţul Buzău,
Compartiment – Secretar general comună.
•
Numărul de exemplare al ofertei: Oferta se depune în câte un singur exemplar.
•
Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 29.04.2021 ora
12,00 la sediul autorităţii contractante din comuna Odăile, sat Odăile, judeţul Buzău.
Instanța competentă în soluționarea eventualelor litigii: Tribunalul Buzău, județul Buzău, telefon
0238 - 717960 SAU 0238 - 717961. ADRESA :STR."ARHITECT PETRE ANTONESCU",NR.4,
BUZĂU, JUDEŢUL BUZĂU, COD POSTAL 120187; e-mail: tr.buzau@just.ro
Termenul de sesizare al instanței este de 10 zile de la data primirii comunicării deciziei comisiei de
evaluare.
Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituțiile abilitate 09.04.2021.
PRIMAR,
GRAMA TACHE CRISTACHE

