
 RATBV S.A. organizează  în data de 11.08.2022, ora 12⁰⁰ la sediul său din str. Hărmanului 

nr.49, Braşov,  licitaţie publică pentru vânzarea unor mijloace fixe: AUTOBUZE ȘI TROLEIBUZE 

 Autobuzele pot fi vizionate la locația din strada 13 Decembrie nr.100 în intervalul orar 8.00 

– 14.00. 

 Documentaţia de licitaţie, care cuprinde şi anexa cu preţurile de pornire, se poate consulta pe 

site-ul www.ratbv.ro. 

 Informaţii suplimentare se pot obţine de la Serv.Tehnic al societăţii, telefon 0368/401257 

sau 0268/334678, int.120. 

 Mijloacele fixe nevândute la prima licitaţie, vor fi supuse unor noi sesiuni de licitaţii, care 

vor avea loc în zilele de 19.08.2022 ; 26.08.2022 , ora 12⁰⁰ 

 

          

       INSTRUCȚIUNI PENTRU PARTICIPANȚII  LA LICITAȚIA PUBLICĂ  

 PRIVIND VÂNZAREA UNOR MIJLOACE FIXE APARȚINÂND RATBV S.A 

    

 

 Mijloacele fixe supuse vânzării prin licitație prezintă sunt următoarele: 

 

 

    

 

Nr 

crt 

 

Nr. 

circ. 

Nr. înmatric Nr. 

inventar 

KM 

parcurs 

Data 

achiziție 

Data amortiz. 

completă 

Preț vânzare  

cu TVA 

I . TROLEIBUZE - SH 

1 131 BV-01234 45000255 298767 03/09/14 31/12/20 21.098,22 

II . MAN A74 

1 707 BV-09-RHN 45060707 777324 01/11/06 31/12/20 11.632,85 

2 722 BV-09-RRD 45060722 811418 01/11/06 31/01/21 10.658,24 

3 755 BV-09-RKU 45060755 811460 01/11/06 31/12/20 11.632,85 

4 756 BV-09-RKS 45060756 789731 01/11/06 31/07/19 6.664,00 

5 757 BV-09-RKV 45060757 849183 01/11/06 31/01/21 11.956,88 

 

 

 Vânzarea mijloacelor fixe prezentate mai sus se face prin licitație, în starea în care se află 

acestea la data vizionării de către cei interesați. Ofertele de preț vor fi depuse în plic sigilat conform 

anunțului, la sediul RATBV S.A. din strada Hărmanului nr. 49 (registratură), până la data și ora 

http://www.ratbv.ro/


precizată. Deschiderea ofertelor se va efectua de către comisie în prezența ofertanților, adjudecarea 

realizându-se la cel mai mare preț ofertat. 

 Prețurile de pornire la licitație prezentate sunt stabilite și aprobate de către Consiliul de 

Administrație al RATBV S.A.  

 La procedura de vânzare a mijloacelor fixe poate participa orice persoană fizică sau juridică, 

potențial cumpărătoare, care prezintă până la data specificată următoarele documente: 

 a). dovada de achitare a garanției ( care reprezintă acont de 10% din valoarea 

mijlocului fix), însoțită de o declarație pe proprie răspundere a potențialului 

cumpărător din care rezultă că acesta a vizionat mijlocul fix pentru care dorește să 

liciteze și că este de acord să participe la licitație; 

 b). copie de pe certificatul de înregistrare la Registrul Comerțului, certificat 

constatator și împuternicirea acordată persoanei care reprezintă cumpărătorul, 

pentru persoane juridice române/acte constitutive în cazul unităților administrativ 

teritoriale și împuternicire reprezentant; 

 c). carte de identitate pentru persoană fizică participantă la licitație. 

             Participanții care nu îndeplinesc aceste condiții vor fi respinși. 

            Procedura de vânzare se desfășoară în prezența a cel puțin un ofertant acceptat. În situația în 

care se prezintă un singur ofertant care oferă prețul de pornire, acesta este declarat câștigător. 

 În cazul în care doi sau mai mulți ofertanți se află la același nivel de preț oferit, comisia va 

solicita numai acestora oferte noi ce se vor depune după două zile de la precedenta și va aplica 

pentru departajare criteriul celui mai mare preț oferit, respectând principiul competitivității. 

 Câștigătorul are obligația să achite valoarea integrală a mijlocului fix adjudecat în termen de 

10 zile de la data licitației, în caz contrar, acesta va piaerde calitatea de adjudecator și 

contravaloarea garanției de participare la licitație. Preluarea și transportul autovehiculelor 

adjudecate de la sediul societății cad în sarcina ofertantului declarat câștigător. 

 Garanția de participare la licitație se va restitui ofertanților declarați necâștigători sau celor 

respinși în maxim 3 zile de la adjudecare. 

 Licitațiile se vor desfășura la sediul RATBV S.A, din strada Hărmanului nr.49, la datele și 

orele stabilite și comunicate prin anunțul de organizare a licitațiilor. 

 Comisia de licitație este constituită pe bază de decizie internă.  

 Dacă mijlocul fix nu va fi vândut la prima licitație vor fi organizate alte 3(trei) licitații. 

 


