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Nr. 6960/03.08.2021

ANUNT LICITATIE

Primaria orasului Potcoava, cu sediul in orasul Potcoava, strada Principala, nr. 86,
judetul Olt, organizeaza licitatie publica in data de 22.09.2021, orele 1000, privind
vanzarea unui imobil aflat in domeniul privat al orasului Potcoava.
Conditii de participare:
Dovada achiziţionării documentaţiei de licitaţie în sumă de 150 lei,
dovada achitării taxei de participare la licitaţie în sumă de 150 lei, sume ce se pot
vira in contul RO70TREZ50621360250XXXXX;
Documentatia poate fi procurata de la sediul Primariei orasului Potcoava,
pana la data limita pentru solicitarea clarificarilor din data de 15.09.2021, ora 16 :30.
Depunerea documentaţiei se va face pana la data de 21.09.2021, orele 1600,
la Registratura Primăriei orasului Potcoava.
Fiecare participant poate depune doar o singura oferta in plicuri inchise si
sigilate unul interior (oferta financiara) si un plic exterior cu documentaţia ceruta
prin caietul de sarcini, oferte ce vor fi inregistrate la Registratura Primariei ;
In cazul in care pana la expirarea termenului limita de depunere a ofertelor
nu se depun minim 2 oferte valabile, licitatia se anuleaza urmand ca aceasta sa se reia
la o data ulterioara.
Imobilul ce face obiectul vanzarii prin Iicitatie publica se identifica astfel:
1. imobilului de tip cabina poarta, situat in Orasul Potcoava, str. Principala,
nr. 81, jud. Olt, inscris in CF 52149, nr. cadastral 52149-C1, din
inventarul domeniului privat al orasului Potcoava regasit la poz. 302.
valoarea de pornire a licitatiei este de 7927 lei, iar garantia de participare
este de 397 lei.
Garantia de participare este de 5 % din pretul de pornire la licitatie si se vireaza in
contul ROTREZ50650006XXX000255 de la Trezoreria Slatina. Sumele se pot achita
si la casieria Primariei Potcoava.
Primar,
Nicusor Manuel Enachioaia

Administrator Public,
Ovidiu Veselu
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