ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ
pentru inchiriere spatiu cu destinatia farmacie situat în comuna Bucium, judet Alba,

1.Informaţii generale privind autoritatea contractantă: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ
BUCIUM cu sediul administrativ în BUCIUM, cod postal 517165, sat Bucium, nr.25, judetul Alba, cod
fiscal 4561979, telefon 0258784112, int.15, fax: 0372898512, e-mail: primaria.bucium@yahoo.com,
persoana de contact Consilier Principal Bara Daniel.
2.Informaţii generale privind obiectul închirierii: Se scote la licitație publică: - Spațiul cu destinatia
Farmacie la parterul cladirii primariei in Comuna Bucium, sat Bucium, nr.25, Alba, în suprafaţă de 21.6

mp,compus dintr-un spatiu scari, camera principala in suprafata de 11,12 mp, camera secundara
in suprafata de 5.80 si baie in suprafata de 1.71.
3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al
documentaţiei de atribuire: - la cerere, de la sediul instituției, sau electronic prin e-mail, după
prezentarea dovezii plății caietului de sarcini.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului din cadrul Primariei Bucium, de la care se poate obţine un exemplar
din documentaţia de atribuire: Primaria Comunei Bucium, sat Bucium, nr.25, Alba, compartimentul
achizitii publice, persoana de contact Bara Daniel telefon 0258784112, interior 15.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: - 100 lei/ exemplar,
ce se achită cu numerar la caserie sau prin ordin de plată în contul de trezorerie
RO33TREZ0065006XXX001323, Trezoreria Campeni, al Primăriei Bucium.
3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 04.12.2020, ora 16.00.
4. Informații privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 08.12.2020, ora 16.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Bucium, sat Bucium, nr.25, Alba, registratura.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar
5. Data și locul la care se va desfășură sedința publică de deschidere a ofertelor: 09.12.2020, ora 14.00,
Primaria Comunei Bucium, sat Bucium, nr.25, Alba, sala de sedinte.
6. Data transmiterii anunțului de licitație către institutiile abilitate, în vederea publicării: 13.11.2020.

