1. Informații generale privind autoritatea contractantă în special denumirea, codul
fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:
Comuna Viișoara, cod de identificare fiscală 4446694 cu sediul in localitatea Viișoara, str.
Primăriei, nr. 1, cod postal 737575, CUI 4446694, tel. / fax 0235/433 060, e-mail
primaria_viisoara_vs@yahoo.com.
2 . Informații generale privind obiectul închirierii, în special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie închiriat: închirierea în conformitate cu prevederile art. 332 din
O.U.G. nr. 57 / 2019, H.C.L. nr. 16 / 25.03.2020 a unei suprafețe de de 39 m.p. din clădirea
Bibliotecii comunale, situată în satul Viișoara, strada Primăriei, nr. 16, județul Vaslui, având
destinația de spațiu birou, obiectiv aflat în domeniul public al comunei Viișoara.
3. Informații privind socumentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentației de atribuire: la sediul Primăriei comunei Viișoara sau e-mail
la adresa Primaria_viisoara_vs@yahoo.com.
3.2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se
poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartiment Secretariat, Primăria
comunei Viișoara, localitatea Viișoara, str. Primăriei nr. 1, județul Vaslui.
3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul:
costul pentru obținerea unui exemplar este de 20 de lei pe suport de hârtie și gratuit în format
electronic. Prețul documentației se achită la casieria Primăriei comunei Viișoara.
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 22.04.2020, ora 16.00.
4. Informații privind ofertele: ofertele se depun la sediul Primăriei comunei Viișoara.
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 30.04.2020, ora 16.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: ofertele se depun la sediul Primăriei comunei
Viișoara, localitatea Viișoara, str. Primăriei nr. 1, cod poștal 737575, județul Vaslui.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: ofertele se depun întrun singur exemplar.
5. Data și locul la care se va desfășura ședința de deschidere a ofertelor: ședința publică
de licitație se va desfășura la sediul Primăriei comunei Viișoara în data de 05.05.2020, ora
10.00.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale instanței
competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul
Vaslui, localitatea Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr. 54, județul Vaslui, telefon 0235/311.582,
fax 0235/311.582, e-mail tr-vaslui@just.ro
7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate în vederea publicării:
06.04.2020.

