Orasul Stei prin
Primăria Orasului Stei,
cu sediul în Stei, str. Poet Andrei Mureseanu nr.4B, organizează
licitaţie publică deschisă cu strigare pentru închirierea unui spaţiu
cu destinaţia de – Cladire cu spatii pentru Prestarii servicii in
sanatate situat în incinta Spitalului Orasului Stei din Stei, Str. Cuza
Voda, nr.5, cu o suprafaţă totală de 350 mp
1) Obiectul licitatiei publice: închirierea unui unui spaţiu cu destinatia de – Cladire cu spatii
pentru Prestarii servicii in sanatate, situat în incinta Spitalului Orasenesc din Stei, Str. Cuza
Voda, nr.5, cu o suprafaţă totală de 350 mp.
2) Organizatorul licitaţiei: Primăria Orasului Stei.
3) Procedura de închiriere: licitaţie publică deschisă cu strigare.
4) Preţul de pornire a licitaţiei:
- 7.36 lei=1,60 euro/mp/lună.
5) Instrucţiunile de organizare şi desfăşurare a procedurii: se pot descarcă accesând site-ul
www.primariastei.ro, secţiunea Directii si Servicii, Serviciul Urbanism-Amenajare teritoriu;
6) Garanția de participare (se restituie): 5000 lei, achitată prin virament bancar în contul nr.
RO55TREZ0785006XXX001216 deschis la Trezoreria Municipiului Beius, titular de cont Orasul
Stei, CIF 4539114 sau numerar depus la casieria Primăriei Orasului Stei– parter;
7) Taxa de participare (nu se restituie) se achită până la data de 24.10.2017, ora 10:00, în
numerar la casieria Primăriei Orasului Stei, sau prin virament bancar în contul
RO55TREZ0785006XXX001216 deschis la Trezoreria Municipiului Beius, titular de cont Orasul
Stei, CIF 4539114.
8)Termenul limită de depunere a ofertelor: 24.10.2017 ora 10:00
9) Valabilitatea ofertelor: ofertele rămân valabile pe perioada de 90 de zile de la data deschiderii
acestora;
10) Deschiderea ofertelor în data de 24.10.2017, ora 12:00 la sediul organizatorului licitaţiei,
str. Poet Andrei Mureseanu nr.4B, etaj I, Sala de Sedințe, Primăria Orasului Stei, în
prezenţa comisiei de licitaţie şi a reprezentanţilor împuterniciţi ai ofertanţilor.
11) Informatii suplimentare se pot obţine: Stan Daniel-Madalin inspector – Serviciul Urbanism,
tel. 0259.332.337.
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