Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 6 din 15.02.2019 privind închirierea prin licitație publică a pajiştilor din
patrimoniul privat al comunei Dochia, judeţul Neamţ

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE
privind inchirierea pajistilor, aflate in proprietatea privata
a comunei Dochia, in suprafata de 14,60 ha

I. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND LOCATORUL
Locator: Comuna Dochia, CIF 15646469
Adresa postala: Localitatea:Dochia, jud.Neamţ, str.nr.1, nr.1223, E-mail:
primarie@comunadochia.ro,
telefon:
0233-291919,
Fax:
0233-291920,
www.comunadochia.ro, cp 617216
II. INSTRUCȚIUNI PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFĂSURAREA
PROCEDURII DE INCHIRIERE
Procedura selectată este licitaţia, conform Regulamentului procedurii de licitatie. Orice
persoană interesată are dreptul de a solicita si de a obţine documentaţia de atribuire.
Orice persoană interesată are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de
atribuire.
Data limită de primire a solicitărilor de clarificări este precizata in Calendarul procedurii,
la adresa: Primăria comunei Dochia, str.nr.1, nr.1223, cp 617216 Data limită de
transmitere a răspunsului la solicitările de clarificări este precizata in Calendarul
procedurii. Data limită de depunere a ofertelor este precizata in Calendarul procedurii.
Deschiderea ofertelor depuse se va face in data stabilita in Calendarul procedurii la
sediul locatorului , in prezenţa comisiei de evaluare si a ofertanţilor.
lll. CAIETUL DE SARCINI – anexa la Documentatia de atribuire
IV. INSTRUCTIUNI PRIVIND MODUL DE ELABORARE SI PREZENTARE A
OFERTELOR
Oferta se redactează in limba romană.
Ofertele se depun la sediul locatorului, conform Caietului de sarcini si a Regulamentului
procedurii.
Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forta majora, cad in sarcina persoanei
interesate.
V. CRITERIU DE ATRIBUIRE : CEL MAI MARE NIVEL AL CHIRIEI
VI. CAI DE ATAC
Conform CAP. VI SOLUłIONAREA CONTESTAȚIILOR din Regulamentul procedurii
Soluţionarea litigiilor apărute in legătură cu atribuirea, incheierea, executarea,
modificarea si incetarea contractului de inchirierre, precum si a celor privind acordarea
de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.
554/2004, cu modificările ulterioare. Acţiunea in justiţie se introduce la secţia de
contencios administrativ a tribunalului in a cărui jurisdicţie se află sediul locatorului.
VII. CLAUZE CONTRACTUALE OBLIGATORII – anexa la Documentatia de atribuire
VII-FORMULARE F1-F5

