ANUNŢ LICITAŢIE PUBLICĂ CU STRIGARE - Închiriere teren
Judeţul Bihor – Consiliul Judeţean cu sediul în Oradea, Parcul Traian, nr.5, cod poştal 410033
în temeiul Hotărârii Judeţului Bihor – Consiliul Judeţean nr. 157/31.05.2013, organizează licitaţie
publică cu strigare pentru închirierea a unui teren în suprafață de 10 mp, aparținând domeniului public
al Județului Bihor, situat în Oradea, str. Armatei Române nr.1/A, în vederea amplasării unei rulote
mobile pentru comercializarea produselor tradiționale autentice românești.
Calendarul licitaţiei:
- până la data de 04.09.2013 orele 1600 se vor depune documentele de capabilitate de către potenţialii
ofertanţi, conform caietului de sarcini pus la dispoziţie de către organizatorul procedurii;
- şedinţa de licitaţie publică cu strigare şi adjudecarea va avea loc la data de 06.09.2013 ora 1000,
Documentele de capabilitate necesare pentru participarea la licitaţie sunt:
Pentru societăţi comerciale:
a) copie de pe certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; b) copie de pe
certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; c) certificat eliberat de Direcţia
Generală a Finanţelor Publice din care să rezulte plata la zi a impozitelor datorate de către ofertant
bugetului de stat consolidat; d) certificat de atestare fiscală privind plata obligaţiilor către bugetul local;
e) împuternicire pentru persoana participantă la strigare din partea ofertantului;
Pentru persoane fizice:
a) copie de pe actul de identitate, număr de telefon; b) adeverinţă prin care face dovada că nu are datorii
la plata obligaţiilor către bugetul de stat(1) şi cel local(2); c) cazier judiciar.
Documentele de capabilitate vor fi obligatoriu însoţite cu:
1) cererea de participare la licitaţie, 2) dovada achitării garanţiei de participare şi 3) dovada achitării
taxei caietului de sarcini , se vor depune într-un plic şi se depun la sediul Consiliului Judeţean Bihor din
Oradea, str. Parcul Traian, nr.5, la Registratura Generală cam.22.
Garanţia de participare la licitaţie este de 300 RON şi se achită până la data de 04.09.2013, orele 1600,
prin virament bancar în contul RO72TREZ0765006XXX000161 deschis la Trezoreria Oradea, titular de
cont Judeţul Bihor – Consiliul Judeţean Bihor, cod fiscal 4244997.
Taxa privind cumpărarea caietului de sarcini: Ofertanţii au obligaţia de a cumpăra caietul de sarcini,
documentaţie ce poate fi procurată de la sediul Consiliului Judeţean Bihor, camera 8-9 . Preţul caietului
de sarcini este de 100 RON. Contravaloarea caietului de sarcini nu se restituie.
Serviciul de la care se pot obţine informaţii: Serviciul Patrimoniu sau Serviciul Achziţii Publice,
Consiliul Judeţean Bihor, Parcul Traian, nr. 5, jud. Bihor, 0259/413825 sau 0259/441317.

