Nr 7172 din 3.06.2020

ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ
ÎNCHIRIERE SPAȚIU ȘI ECHIPAMENT PENTRU TESTARE COVID

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa,
numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:
Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc, cu sediul în municipiul Câmpulung
Moldovenesc, str. Sirenei, nr. 25, județul Suceava, telefon 0230.312023, fax 0230313832,
e-mail tehnic@spitalcampulungmoldovenesc.ro , cod fiscal 4674625.
2. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi
identificarea bunului care urmează să fie închiriat:
Spații având ca singur obiect înființare Laborator Biologie Moleculară , unde va fi
amplasat echipamentul pentru testare COVID – 19 (aparate pentru extracție /identificare
/confirmare covid -19 și echipamentele auxiliare), conform caietului de sarcini.
Spațiile oferite spre închiriere sunt amplasate în incinta Ambulatoriului de
Specialitate situat în str. Dimitrie Cantemir, nr. 2 , et. II și au o suprafață totală de 105 m.p,
ce aparțin domeniului privat al municipiului Câmpulung Moldovenesc .
Spațiile sunt oferite spre închiere conform HCL 52 28.05.2020.și temeiul legal O.U.G.
57/03.07.2019..
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:
Se regasesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentaţiei de atribuire:
la cerere , de la sediul instituției, Secretariat.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de
la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:
Se poate obține de la Secretariatul din cadrul Spitalului Municipal Câmpulung
Moldovenesc, strada Sirenei, 25, judetul Suceava.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:
50lei/ exemplar, se achită numerar la caseria la sediul Spitalului Municipal Câmpulung
Moldovenesc
3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor:
23.06.2020, ora 12.00
4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor:
26.06.2020, ora 12.00
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc, str. Sirenei 25, județul Suceava.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:
se depun într-un singur exemplar , în două plicuri sigilate – unul exterior și unul interior
5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor:
26.06.2020 ora 12,30 , la sediul Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc, județul
Suceava.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei
competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:
Secția de Contencios Administrativ și fiscal a Tribunalului Suceava, tel 0230.522296,fax
0230. 522296, e-mailtrsv-arhcont@just.ro, str. Ștefan cel Mare, nr. 62. Cod postal
720062
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea
publicării:
04.06.2020

