
                                             INSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANŢI 

 

1. INFORMAŢII GENERALE 

 

                  Licitaţia pentru închirierea spatiu cu destinatie Cabinet  Stomatologic  proprietatea privată  

a comunei se va desfăşura în data de 22.02.2022, ora 14,00 la sediul Primăriei comunei  

Albesti-Paleologu,judetul Prahova. 

Termenul limită de depunere a ofertelor este  21.02.2022, ora 16:00, la registratura Primăriei  

comunei Albesti-Paleologu. 

1.2. ORGANIZATORUL LICITAŢIEI: COMUNA ALBESTI-PALEOLOGU, JUDETUL PRAHOVA, 

TEL. 0244/232.853. 

2.       CALENDARUL LICITAŢIEI  

Lansarea anunţului publicitar -  04.02.2022 

Documentele se pot procura începând cu data de 04.02.2022, de la sediul Primăriei comunei  

Albesti-Paleologu, judeţul Prahova. 

Termenul limită de depunere a ofertelor este 21.02.2022, ora 16:00, la registratura Primăriei  

comunei Albesti-Paleologu. 

Deschiderea licitaţiei în data de 22.02.2022, ora 14 în sala de şedinţe a Consiliului Local. 

3.  INSTRUCŢIUNI PRIVIND CONŢINUTUL DOCUMENTELOR 

Documentele ce urmează a fi predate sunt: 

- cererea de participare; 

- documentele de calificare -taxa participare   150 lei 

                                                  -garantie participare  300 lei  

                                                  -dovada indeplinirii la zi a obligatiilor exigibile de plata a impozitelor,a 

texelor si a contributiilor  catre bugetul consolidat al statului de catre bugetul local si bugetul de stat 

ANAF 

                                                  -certificat Registrul Comertului  

                                                 - certificat –autorizatie specifica pentru activitatea ce urmeaza sa o 

desfasoare                                              

- oferta de preţ. 



 

 

4. DOCUMENTELE DE CALIFICARE 

1. Pentru persoanele juridice/ fizice  

-  cerere de inscriere licitatie  

- declaratie privind eligibilitatea 

- copie a statutului şi certificatului de înregistrare a ofertantului la Oficiul Registrului Comerţului;  

-certificat fiscal pentru participare la licitatie -Registrul Comertului 

- certificat de atestare fiscală valabil la data licitaţiei,  care să ateste faptul că ofertantul nu are  

debite restante către bugetul local si bugetul de stat ANAF 

- declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al societăţii comerciale sau al  

organizaţiei, din care să rezulte că aceasta nu se află în reorganizare judiciară sau falimen –daca este  

cazul  

- Împuternicire pentru participare la licitaţie – dacă este cazul; 

- Declaraţie pe propria răspundere că nu sunt în litigiu cu Consiliul Local al Comunei Albesti- 

Paleologu. 

- copia dovezii plăţii taxei de participare 150 lei; 

-copie a dovezii de achitare a garantie participare 300 lei 

 -certificate / autorizatie specifica pentru activitatea ce urmeaza sa o desfasoare                                              

       Documentele depuse de ofertant, vor fi ştampilate şi semnate de persoanele desemnate legal,  

pentru fiecare document, iar în cazul persoanelor fizice, documentele vor fi semnate de către  

persoana fizică sau de împuternicitul său, dacă este cazul. 

 

                                                     Intocmit ,compartimentul achizitii publice  

                                                                    Ene Lenus Gina 


