Nr. 6810 din 04.05.2021
Anunţ de participare la licitaţie pentru ÎNCHIRIERI spaţii (domeniul PUBLIC )
1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa,
numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact:
SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI, CUI 13727320, B-dul Victoriei nr.75,
municipiul Dorohoi, judeţul Botoşani, Tel. / fax: 0231610179 / 0231610178, e-mail:
spitaldorohoi@gmail.com
2. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea
bunului care urmează să fie închiriat:
Spațiile care fac obiectul închirierii aparțin domeniului public al municipiului Dorohoi:
- spații în suprafața totală de 28,24mp compuse dintr-un spațiu în suprafață de 22,44mp,
Pavilionul II-parter și un spațiu în suprafață de 5,8mp, Pavilionul III- etaj 2.
Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. 57/2019 şi conform
Hotărârii Consiliului Local nr 63 din data de 22.04.2021
3. Informaţii privind documentaţia 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: documentaţia de atribuire se poate ridica de la
sediul Spitalului Municipal Dorohoi.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la
care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartiment Juridic
din cadrul Pavilionului Administrativ, adresa: bulevardul Victoriei nr.75, municipiul
Dorohoi, judeţul Botoşani.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 20,00 lei, se poate achita cu
numerar la caseria Spitalului Municipal Dorohoi.
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 17.05.2021, ora 12.00.
4. Informaţii privind ofertele: ofertele se redactează în limba română, ofertele se depun la
sediul concedentului, în două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior, care se
înregistrează de concedent, în ordinea primirii lor. În plicul exterior se introduc
documentele care însoţesc oferta şi un plic interior care conţine oferta propriu-zisă.
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 26.05.2021, ora 12.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI , CUI
13727320, B-dul Victoriei nr.75, municipiul Dorohoi, judeţul Botoşani.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.
5 . Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:
27.05.2021, ora 10.00 Spitalul Municipal Dorohoi, b-dul Victoriei nr.75, Dorohoi, judeţul
Botoşani - Pavilion Administrativ- sala de şedinţe.
6 . Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei
competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:
Tribunalul Botoşani, str. Maxim Gorki nr.8, localitatea Botoşani, jud.Botoşani,
tel.0231/511739.
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:
05.05.2021.

