MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE

DIRECȚIA COMPLEX TURISTIC DE NATAȚIE
______________________________________________________
Anunț/Invitație de participare la licitația publică deschisă cu strigare pentru
închirierea unor suprafețe de teren și două spații, în cadrul
Direcției Complex Turistic de Natație Târgoviște
1.Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare
fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/ sau adresa de e-mail, persoana de contact : Direcţia Complex
Turistic de Nataţie cu sediul în Targoviste, Calea lalomiţei. nr. 9, judeţul Dâmboviţa, telefon/fax:
0245/708.713,
cod
unic
de
înregistrare
35671211,
telefon/fax
0245.708.713,e-mail
dctntargoviste@gmail.com.
2.Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si
identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat: Închirierea pe o durată de 3 (trei) luni a 5 terenuri, în
suprafaţă totală de 370 mp. situate în Municipiul Târgovişte, Calea lalomiţei, nr. 9, în incinta Complexului
Turistic de Nataţie - zona de Ştrand, respectiv închirierea pe o durată de 24 (douăzecișipatru) de luni a două
suprafețe de 2 (doi) metri pătrați fiecare, situate in Municipiul Târgovişte, Calea lalomiţei, nr. 9, în incinta
Complexului Turistic de Nataţie - zona de Interior a Bazinului Olimpic, pentru desfăşurarea activităţii de
comerţ. Terenurile fac parte din domeniul public al Municipiului Târgovişte. Acestea vor fi prezentate în
rândurile de mai jos:
A.Terenurile disponibile situate în Municipiul Târgovişte. la Direcţia Complex Turistic de Nataţie. str.
Calea lalomiţei, nr. 9 pentru zona de Ştrand sunt următoarele:
• 2 zone cu suprafata de 50 mp. fiecare;
• 1 zonă cu suprafața de 210 mp.
• 1 zonă cu suprafața de 20 mp.
• 1 zona cu suprafata de 40 mp.
B. Spatiile disponibile situate în Municipiul Târgovişte, la Direcţia Complex Turistic de Nataţie. str.
Calea lalomiţei. nr. 9 pentru zona de Interior a Bazinului Olimpic sunt următoarele:
• 2 spații de 2 mp fiecare;
Inchirirea se face conform O.U.G nr.57/2019 si Hotârârii Consiliului Local nr.79/25.02.2021.
3.Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini.
3.1.Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al
documentatiei de atribuire: personal la sediul Direcției Complex Turistic de Natație Târgoviște.
3.2.Denumirea si datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul institutiei de la care se poate
obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Biroul Marketing, loc. Targoviste, Calea lalomiţei. nr. 9,
judeţul Dâmboviţa, telefon/fax: 0245/708.713 sau 0723/341.493.
3.3 Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor
O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ: Contravaloare caiet de sarcini —300 lei, care se achita
la casieria Direcției Complex Turistic de Natație Târgoviște.
3.4 Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 19.03.2021 ora 16:30.
4. Informatii privind ofertele:
4.1. Data limita de depunere a ofertelor: 26.03.2021 ora 16.30.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: : Direcţia Complex Turistic de Nataţie cu sediul în Targoviste,
Calea lalomiţei. nr. 9, judeţul Dâmboviţa.
4.3. Numarul de exemplare la care trebuie depusa fiecare oferta: un exemplar original.
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5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publică de deschidere a ofertelor : sediul Direcţiei
Complex Turistic de Nataţie, Targoviste, Calea lalomiţei. nr. 9, judeţul Dâmboviţa în data de 30.03.2021 ora
11.00.
6. Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de email ale instantei competente in
solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei : Tribunalul Dambovita, Secţia
Contencios Administrativ, Calea Bucureşti, nr.3, Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, telefon 0245 612 344, fax:
0245/216622, e-mail: tr-dambovita-arh@just.ro.
7. Data publicării: 03.03.2021

DIRECTOR,

