
COMUNA CHIȘLAZ
JUDEȚUL BIHOR

 

INVITATIE DE PARTICIPARE
Nr. 1779/03.04.2017   

Către,    

________________________________________        
                                  

COMUNA  CHI LAZ,  cu  sediul  in  localitatea  Chi laz,  jud.Bihor,  nr.250  avand  CUIȘ ș
5398331 are onoarea sâ va invite sa participa i la procedura de atribuire a contractului de închiriereț
“  ÎNCHIRIERE PRIN LICITA IE PUBLICĂ  A UNUI SPA IU COMERCIAL APAR INÂNDȚ Ț Ț
DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI CHI LAZ  , situate în localitatea Mi ca , nr.222Ș ș

1. Obiectul contractului:  -ÎNCHIRIERE PRIN LICITA IE PUBLICĂ  A UNUI SPA IUȚ Ț
COMERCIAL APAR INÂND DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI CHI LAZ  Ț Ș

2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica:
      Licitatie publica deschisa  cu strigare 

3. Oferta depusa de ofertant trebuie sa cuprinda:
            In vederea participarii la licitatie, ofertantul va achita si va prezenta :
           
             Garantia de participare la licitatie , in suma de 1000  lei
              

. a). Pentru persoanele juridice:

- Copie de pe chitanţa, reprezentând achitarea garanţiei de participare;

- Certificatul   de  înmatriculare a ofertantului în Registrul Comerţului;

- Certificat de atestare  fiscală  valabil  la  data licitaţiei,  emis de către Direcţia Generală a
Finanţelor Marghita  care să ateste faptul că ofertantul nu are debite restante către bugetul
consolidat al statului; 

- Certificat de atestare fiscală valabil la data licitaţiei, emis de către Direcţia economică din
cadrul Primăriei comunei Chișlaz care să ateste faptul că ofertantul nu are debite restante
către bugetul local al comunei Chișlaz

- Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului  legal  al societăţii  comerciale sau al
organizaţiei cooperatiste ori de credit, ori alte unităţi sau instituţii, din care să rezulte că
aceasta nu se află în reorganizare judiciară sau faliment;

- Împuternicire pentru participare la licitaţie – dacă este cazul;

- Indicarea unui cont bancar în care se va restitui garanţia de participare la licitaţie în termen
de 5 zile de la semnarea contractului de închiriere de către ofertantul câştigător.

b). Pentru persoanele fizice:

- Copie de pe chitanţa, reprezentând achitarea garanţiei de participare;

- Copie de pe actul de identitate

- Certificat de atestare  fiscală  valabil  la  data licitaţiei,  emis de către Direcţia Generală a
Finanţelor Publice Marghita  care să ateste faptul că ofertantul nu are debite restante către
bugetul consolidat al statului; 

- Certificat de atestare fiscală valabil la data licitaţiei, emis de către Direcţia economică din
cadrul  comunei  Chilaz,  care  să ateste faptul  că ofertantul  nu are debite  restante  către
bugetul local al comunei Chișlaz; 



- Împuternicire notarială pentru participare la licitaţie – dacă este cazul şi copia actului de
identitate al ofertantului;

            
Ofertantul va  prezenta urmatoarele documente,  astfel încât aceasta sa respecte în totalitate

cerintele prevazute în Caietul de sarcini:
4. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului  cel mai mare pret de strigare
5. Termenul comercial în care se va încheia contractul:
   In termen de 5 zile de la licitatie 
6. Plata pretului contractului se va face prin contul      RO81TREZ08221A300530XXXX,

deschis la  comuna Chi laz, caserie.ș
7. Documentele care inso esc  cererea de participare la licita ia cu strigare :cele mentionateț ț

in adresa, si caietul de sarcini
  8. Adresa la care se depune solicitarea si celelate documente cerute:
    Comuna Chisalz, judetul Bihor
  9. Data limita pentru depunerea  documentelor :05.04.2017 ora 09,00
10. Ora, data şi locul desfasurarii licitatiei 05.04.2017 ora 09,30

la sediul   Comuna Chislaz, judetul Bihor
 Documenta ia   este aprobată de Consiliul Local al Comunei Chislaz i poate fi solicitată deț ș

la Primăria Comunei Chi laz.ș
Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la tel. 0259 362695.

PRIMAR AL COMUNEI,

KOSZTANDI MIHAI 
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