SERVICIUL PUBLIC
SALVAMONT NEAMȚ

ANUNȚ

SERVICIUL PUBLIC SALVAMONT NEAMT cu sediul în Durău, Com.
Ceahlău, în data de 15.03.2017, ora 12:00 organizează licitaţie publică
deschisă cu strigare în vederea vânzării autoutilitarei marca TOYOTA
HILUX. În caz de neadjudecare datele de desfăşurare a următoarelor licitaţii
sunt 22.03.2017 si 29.03.2017. Licitaţia se va desfăşura la sediul
SERVICIULUI PUBLIC SALVAMONT NEAMŢ din Durău, comuna Ceahlău
iar prețul de pornire a licitaţiei va fi de 33.884,67 lei. Taxa de participare
este de 100 lei iar garanţia de participare 1694 lei reprezentând 5% din
preţul minim de pornire a licitaţiei.
Pentru relații suplimentare si caietul de sarcini, sunați la nr. de tel:
0372 780 106,
fax: 0233.256.009, e-mail salvamont.nt@gmail.com.
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CAIET DE SARCINI
pentru vânzarea prin licitaţie publică deschisă, cu strigare, a unui mijloc
fix – bun mobil aflat în patrimoniul
SERVICIULUI PUBLIC SALVAMONT NEAMŢ

1) OBIECTUL LICITAŢIEI
-

autoutilitară marca TOYOTA HILUX nr. de inmatriculare NT 01 SSN,
fabricat in anul 2015 aparține SERVICIULUI PUBLIC SALVAMONT
NEAMŢ.
2) CANITATEA OFERITĂ ŞI LOCUL DE DEPOZITARE

-

autoutilitară marca TOYOTA HILUX 1 buc.
autoturismul aprobat pentru valorificare prin licitaţie publică deschisă cu
strigare este depozitat la sediul Serviciului Public Salvamont Neamţ din
Durău, comuna Ceahlău.

3) PREŢUL DE ÎNCEPERE AL LICITAŢIEI ŞI VALOAREA SALTULUI
DE SUPRALICITARE:
-

Autoutilitară marca TOYOTA HILUX – 33.884,67 lei;
pentru a II-a licitatie preţurile se diminuează cu 20%, iar pentru cea de-a
III-a licitaţie cu 40%.
valoarea saltului de supralicitare se stabileşte la suma de 35

lei.
4) PROCEDURA APLICATĂ
-

licitație publică deschisă cu strigare.

-

5) PROCEDURA SE VA FINALIZA PRIN
contract de vânzare – cumpărare.

-

6) DOCUMENTAŢIE DE REFERINȚĂ
H.G. 841/1995.
7) MODALITĂŢI DE PLATĂ
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-

Virament bancar.

8) TERMEN DE
PREZENTARE
CĂTRE PARTICIPANŢII LA LICITAŢIE:

A

DOCUMENTELOR DE

- pana cel tarziu data de 09.03.2017 ora 14:00 pentru prima licitatie;
- pana cel tarziu data de 16.03.2017 ora 14:00 pentru a doua licitatie;
- pana cel tarziu data de 23.03.2017 ora 14:00 pentru a treia licitatie;
Documentele de participare la licitație se vor depune la sediul Serviciului Public
Salvamont Neamţ din Durău, comuna Ceahlău.
9) DATA ȘI LOCUL DESFĂȘURĂRII LICITAȚIEI:
şedinţa de licitaţie publică deschisă cu strigare se va desfăşura în ziua de
15.03.2017, ora 12:00 la sediul Serviciului Public Salvamont Neamţ din Durău,
comuna Ceahlău, iar în caz de neadjudecare se va repeta în zilele de
22.03.2017 si 29.03.2017 la aceaşi adresă şi aceaşi oră.

10) MODUL DE DESFĂȘURARE A LICITAȚIEI
- licitația se desfășoară în prezența tuturor membrilor comisiei, ședința fiind
condusă de președintele comisiei licitației;
- în ziua și la ora stabilite pentru începerea licitației, în cazul în care sunt cel
puțin doi participanți, președintele comisiei de licitație verifica dacă sunt
îndeplinite condițiile legale pentru desfășurarea licitației, inclusiv cele de
publicitate, face prezența participanților prin completarea unui tabel cu datele de
identificare a acestora, după care anunță obiectul licitației și prețul inițial de
vânzare de la care pornețte strigarea cu precizarea salturilor de supralicitare.
- participanții la licitația publică cu strigare vor prezenta oferta de preț prin
strigare. Oferta de preț trebuie să respecte condiițiile de salt precizate la
deschiderea licitației. Președintele comisiei de licitație anunță cu glas tare și clar
suma oferită de licitator.
- dacă la a treia strigare a ultimei oferte nu se strigă o suma mai mare,
președintele comisiei de licitație anunță adjudecarea bunului licitat în favoarea
licitatorului care a oferit ultima sumă.
- după anunțarea verbală a câștigătorului președintele comisiei de licitație
declară închisă licitația, iar secretarul comisiei întocmește un proces verbal care
se semnează de către membrii comisiei și participanții la licitație.
- procesul verbal împreună cu documentele privind organizarea și
desfășurarea licitației se arhivează la sediul organizatorului, constituind baza
legală a încheierii contractului de vanzare cumpărare.
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- participanții la licitație pot formula contestații în cazul în care consideră că
nu s-au respectat dispozițiile legale referitoare la organizarea și desfăsurarea
licitației.
Contestațiile se depun la sediul instituției publice care a organizat licitația, în
termen de 24 de ore de la încheierea acesteia.
instituția publică este obligată să soluționeze contestația în termen de 5
zile de la depunerea acesteia.
11) DATA ȘI LOCUL DEPUNERII GARANȚIEI DE PARTICIPARE LA
LICITAȚIE
garanția de participare este stabilită la suma de 1694 lei. Aceasta se
depune la casieria unității până cel tarziu la data de 09.03.2017 ora 14:00, pentru
prima licitație, respectiv 16.03.2017 și 23.03.2017 orele 14:00 sau prin virament
in contul RO93TREZ49121G335000XXXX .
12) CONDIȚII
DE
ADMITERE LA
LICITAȚIE PRECUM
ȘI
CLAUZELE ASIGURATORII PRIVIND PIERDEREA GARANȚIEI DE
PARTICIPARE
la licitația de vânzare a bunului poate participa orice persoană fizică sau
juridică care va prezenta următoarele documente:
chitanța de achitare a sumei de 100 lei reprezentțnd taxa de participare
la licitație, eliberată de casieria organizatorului sau prin virament in contrul
RO93TREZ49121G335000XXXX deschis la Trezoreria Piatra Neamţ. Taxa de
participare nu se restituie participanţilor;
dovada virării în contul organizatorului a garanției de participare sau
chitanța de depunere a acesteia, eliberată de casieria organizatorului;
copie după certificatul de înmatriculare în Registrul Comerțului sau, după
caz, de pe certificatul de înscriere în Registrul asociaților și fundațiilor și de pe
codul fiscal, pentru persoanele juridice, iar pentru persoanele fizice copie după
actul de identitate.
garanția de participare se restituie licitatorilor cărora nu li s-au adjudecat
bunuri sau care nu s-au prezentat la licitație.
garanţia de participare la licitaţie nu se returnează ofertantului desemnat
câştigător în cazul în care acesta refuză semnarea contractului în termen de 10
zile de la data licitaţiei, conform dispoziţiilor cap. 5, pct.5.13 din H.G. 841/1995 şi
nu respectă clauzele modalităţii de plată.
câștigătorul licitației este obligat să semneze contractul de vânzarecumpărare și să achite integral prețul adjudecat al bunului în termen de 10 zile
de la data licitației. În cazul neprezentării pentru semnarea contractului
castigatorul pierde garanția de participare.
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