CAIET DE SARCINI

-

privind organizarea licitaţiei publice deschisă cu strigare
pentru vânzarea utilajului IFRON 204 D cu numărul de imatriculare
AB.02. XRV, CARE SE AFLA ÎN PROPRIETATEA Primăriei oraşului
Ocna Mureş.

Avizat,

Întocmit,

Direcția juridică

Ing. Mureșan Marius

Jur. Nicoară Florin Ovidiu
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1.

Dispoziţii generale

Aceste instrucţiuni au caracter obligatoriu, iar nerespectarea lor de
către ofertanţi atrage după sine descalificarea automată a ofertantului.
Licitaţia se va desfăşura în sala de şedinţe, la sediul Primăriei oraşului
Ocna Mureş, Str. Nicolae Iorga nr.27 Judeţul Alba la data de 20.06.2018
ora 11.
În caz de neadjudecare licitaţia se va repeata din 7 (şapte) în 7
(şapte) zile la locul şi ora stabilită anterior.

2. Obiectul licitaţiei

Obiectul licitaţiei îl constituie vânzarea unui IFRON 204D, proprietate a
Primăriei oraşului Ocna Mureş.
Vânzarea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a fost aprobată prin
H.C.L.O.M. nr. 41 din 29.03.2018 în baza raportului de evaluare 1829 din
7.02.2018, întocmit de Comisia de evaluare.
Utilajul se afla conservat în curtea sediului S.C. Apa CTTA, Sucursala Ocna
Mureş cu sediul pe Str. Axente Sever nr. 6, jud. Albă
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3. Date tehnice
- Utilajul este înmatriculat cu număr de înmatriculare AB.02. XRV
- Anul fabricaţiei: 1997
- Anul înmatriculării:1998
- Caroseria: ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL + CABINĂ
- Marca: UTEPS
- Număr de identificare: UX9SP70GOVA001498
- Număr de omologare: JUPS110011T9611
- Tracţiune: FATA
- Culoare: GALBEN
- Sursa de energie: MOTORINĂ
Preţul stabilit de Comisia de evaluare, de la care se începe licitaţia este
de 12.616 lei.

4. Condiţii de participare

La licitaţie poate participa orice persoană fizică şi/sau persona
juridică care au achiziţionat “CAIETUL DE SARCINI”, şi au achitat contravaloarea
acestuia, în valoare de 10 lei, la casieria Primăriei oraşului Ocna Mureş.
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5. Acte necesare înscrierii la licitaţie
5.1.

Persoane fizice
- Cerere tip;
- Copie B.I. sau C.I.;

- Certificat fiscal eliberat de Serviciul Venituri, Impozite şi Taxe
locale, din cadrul primăriei unităţii administrativ- teritoriale unde îşi are
domiciliul, din care să reiasă că nu are datorii la bugetul local;
- Taxa participare în valoare de 50 lei, care se achita la Serviciul
Venituri, Impozite şi Taxe Locale din cadrul Primăriei oraşului Ocna Mureş;
- Taxa garanţie de participare la licitaţie în valoare de 100 lei
care se achita la Serviciul Venituri, Impozite şi Taxe Locale din cadrul Primăriei
oraşului Ocna Mureş.
5.2. Persoane juridice
- Cerere tip;
- Certificat fiscal eliberat de Serviciul Venituri, Impozite şi
Taxe locale, din cadrul primăriei unităţii administrativ- teritoriale unde îşi are
sediul, din care să reiasă că nu are datorii la bugetul local;
- Certificat fiscal eliberat de ANAF- Serviciul Fiscal competent,
din care să reiasă că nu are datorii la bugetul de stat;
- Taxa participare în valoare de 50 lei, care se achita la
Serviciul Venituri, Impozite şi Taxe Locale din cadrul Primăriei oraşului Ocna
Mureş;

- Taxa garanţie de participare la licitaţie în valoare de 100 lei, care se achita la
Serviciul Venituri, Impozite şi Taxe Locale din cadrul Primăriei oraşului Ocna
Mureş.
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6. Organizarea licitaţiei
Licitaţia va avea loc, în Sala de şedinţe, la sediul Primăriei Oraşului
Ocna Mureş, la data şi ora stabilită anterior, în situaţia în care s-au înscris
minim 2 persoane.
În cazul în care nu s-au prezentat la licitaţie minim două persoane,
sau nici un ofertant participant nu a oferit minimum suma de pornire a
licitaţiei, aceasta se va repeta. Repetarea licitaţiei se va face din 7 (şapte) în
7(şapte) zile calendaristice, respectiv în dată de 27.06.2018, 04.07.2018, la
aceasi locaţie şi ora stabilită anterior, după caz.
La prima reluare a licitaţiei preţul de pornire va fi diminuat cu 20%,
cu participare a minim doi participant. Dacă nici de această dată nu se adjudecă
vânzarea la licitaţie, preţul de pornire se va diminua cu 40 % din preţul iniţial de
la pornirea primei licitaţii, în aceleaşi condiţii de participare.
Paşii/saltul de licitaţie au/a fost stabiliţi/t la valoarea de 500 lei.
Ofertanţii vor oferta în ordinea dată de numărul de înregistrare a
cererii de participare înregistrată la registratură Primăriei oraşului Ocna Mureş.
Adjudecarea vânzării se va face la preţul cel mai mare oferit de
participant.
Ofertanţilor necâştigători li se va restitui garanţia de participare în
termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data adjudecării.
Garanţia constituită de către participanul declarat câştigător se va
reţine şi va constitui avans din preţul pe care l-a oferit în cadrul licitaţiei.
Ofertanţii îşi pot retrage cererea de participare la licitaţie până cel
târziu în preziua licitaţiei, ora 16. Retragerea cererii după această dată duce la
pierderea garanţiei de participare. Garanţia de participare la licitaţie se pierde
şi în cazul în care câştigătorul licitaţiei nu se prezintă la data stabilită pentru
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întocmirea contractului de vânzare cumpărare şi achitarea contravalorii bunului
licitat.
Nesemnarea contractului de vânzare -cumparare de către
adjudecatar în tremenul arătat mai sus şi neachitarea contravalorii bunului
adjudecat duce la anularea licitaţiei de către adjudecător (Primăria Oraşului
Ocna Mureş), cu consecinţa descalificării adjudecatarului.

7. Contestaţiile
- Se depun la sediul Primăriei oraşului Ocna Mureş în termen de 24
de ore de la încheierea licitaţiei.
Contestaţiile se soluţionează în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la
depunerea acestora.
Câştigătorul licitaţiei este obligat să semneze contractul de vânzare şi să
achite întregul preţ al bunului adjudecat în termen de 10 (zece) zile de la data
licitaţiei.

Page 6 of 8

Page 7 of 8

CERERE
Către,
Primăria oraşului Ocna Mureş

Subsemnatul____________________________ domiciliat în
_________________________posesor al B.I. (C.I) seria____ nr____________
Emis de ______________________la data de_________, reprezentant al
firmei__________________________ cu sediul în_______________________
_________________________________________, vă rog să aprobaţi
participarea mea la licitaţie pentru cumpărarea _______________________.
Pentru participarea mea la licitaţie am primit de la dumneavoastră, contra cost
Caietul de sarcini.
Am plătit taxa de participare în valoare de _______lei cu chitanţa nr.
________________ din ___________ şi garanţia de participare în în valoare de
_____________ lei, cu chitanţa nr. ____ din ______________.

Data____________ Semnătura
__________________
Numele şi Prenumele
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