ROMÂNIA

CURTEA DE APEL BRAŞOV
Nr. 1789 / 29.05.2019
ANUNŢ DE PARTICIPARE
PRIVIND ÎNCHIRIEREA UNUI IMOBIL
1. Denumirea: CURTEA DE APEL BRAŞOV
Cod de înregistrare fiscală: 17016290
Adresa: Braşov, B-dul Eroilor nr. 5, cod 500007
Număr de telefon: 0268.414114; 0268.413741; fax 0268.475146
Informaţiile privind închirierea şi documentaţia se pot obţine:
- Site-ul autorităţii contractante: http://portal.just.ro/64/SitePages/achizitii.aspx?id_inst=64
- Sediul autorităţii contractante: electronic (cu stick-ul ofertantului)
- Persoană de contact: Cerasela Pătraşcu, consilier; telefon: 0268.414114, int. 256; email:
cerasela.patrascu@just.ro
2. Categoria şi descrierea serviciilor: “Închirierea unui imobil necesar funcţionării Curţii de
Apel Braşov“
3. Procedura de atribuire aplicată - „Procedura privind închirierea de terenuri, clădiri existente, alte
bunuri imobile ori a drepturilor asupra acestora”, aprobată prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr.
3372/C/2016.
4. Durata contractului - contractul de închiriere se încheie pe o perioadă de cel mult 5 ani începând
cu anul 2019, cu posibilitatea prelungirii cu încă 5 ani prin acte adiţionale, în limita creditelor
bugetare aprobate cu această destinaţie.
5. Obţinerea documentaţiei de atribuire – GRATUIT de pe site-ul autorităţii contractante
http://portal.just.ro/64/SitePages/achizitii.aspx?id_inst=64 unde este publicată întreaga
documentaţie de atribuire sau de la sediul autorităţii contractante, B-dul Eroilor nr. 5, Braşov,
camera 307A (pe stick-ul ofertantului).
6. Termenul limită de primire a documentelor în vederea selectării candidaturilor: 25.06.2019, ora
14.00.
Adresa la care se transmit ofertele: Braşov, B-dul Eroilor nr. 5, camera 307A;
Limba în care se redactează oferta: LIMBA ROMÂNĂ.
7. Data, ora şi locul deschiderii plicurilor cu documente: 25.06.2019, ora 15.00, la sediul autorităţii
contractante din Braşov, b-dul Eroilor nr. 5.
8. Criteriile de selecţie - selectarea candidaţilor se va face în funcţie de respectarea cerinţelor din
Documentaţia de atribuire.
9. În situaţia în care se prezintă un singur ofertant, procedura de închiriere va continua.
10. Valabilitatea ofertei: 90 de zile de la data limită de depunere a ofertelor.

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrării datelor cu caracter personal 4379
Braşov, Bd. Eroilor nr.5,
Tel:0268/41.37.41; fax:0268/47.51.46; e-mail: cabrasov@just.ro

