ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ PENTRU ÎNCHIRIERE SPAȚII
IN VEDEREA AMPLASARII DE BANCOMATE (ATM)
1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: CUI 4288080, cu sediul în mun.
Cluj-Napoca, str. Clinicilor nr. 3-5, telefon: 0264-597852, e-mail: secretariat@scjucluj.ro, persoană de contact: Șef
Serviciu Administrativ – Ec. Cîmpeanu Călin, telefon mobil: 0745-304903, e-mail: calin_cimpeanu@yahoo.com
2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie închiriat: 2 (două) spații aflate în proprietatea publică a județului Cluj și
administrarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca în vederea amplasării de bancomate (ATM),
astfel:
a) 1 m.p. teren în imobilul din str. Clinicilor nr. 3-5, în zona cuprinsă între clădirea Direcțiune și clădirea
UPU;
b) 1 m.p. teren în imobilul din str. Victor Babeș nr. 43, lângă cabina portarului;
Închirierea se face în conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, Hotărârea Consiliului
Județean Cluj nr. 68/22.04.2021 și Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr.110/29.07.2021.
3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc in Caietul de sarcini
3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al
documentației de atribuire: de la sediul S.C.J.U. Cluj-Napoca sau la solicitare, poate fi transmisă prin mijloace
electronice, la o adresă de e-mail indicată de solicitant.
3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate
obține un exemplar din documentația de atribuire: Serviciul Administrativ, situat în str. Clinicilor nr. 3-5,
Clădirea Administrativă, telefon: 0264-597.852, int. 1300 sau 1366, zilnic, în zilele lucrătoare, între orele 08.0013.00
3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: documentația se pune la dispoziție gratuit.
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 07.11.2021, orele 24.00.
4. Informații privind ofertele:
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 19.11.2021, orele 13.00;
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura S.C.J.U. Cluj-Napoca, str. Clinicilor nr. 3-5, clădirea
Direcțiune, et. 1.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.
5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 22.11.2021, orele 10.00 la
sediul S.C.J.U. Cluj-Napoca, str. Clinicilor nr. 3-5, clădirea Direcțiune, et. 2, Sala de ședințe.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea
litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 2-4, tel: 0264596111, fax 0264-595844, email tr-cluj-reg@just.ro, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.
7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării : 20.10.2021
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Adresă: Strada Clinicilor, nr. 3-5, 400006, Cluj-Napoca
Email: secretariat@scjucluj.ro; Tel: 0264-597.852, Fax: 0264-596.085
Responsabil protecția datelor: dpo@scjucluj.ro

