INSTRUCTIUNI PENTRU PARTICIPANTII
LA LICITATIA PUBLICA CU STRIGARE PRIVIND
VANZAREA UNOR MIJLOACE FIXE ALE R.A.T.BRASOV
Produsele supuse vânzării prin licitaţie sunt prezentate detaliat în anexa nr.1.
Produsele supuse licitaţiei se vând în starea în care se află.
Persoanele care participă la licitaţie sunt obligate să vadă produsele înainte de
înscrierea la licitaţie.
În conformitate cu prevederile art.12, aliniatul 1, litera e, din Legea nr.
346/2004 privind stimularea intreprinderilor mici şi mijlocii, prima şedinţă de
licitaţie va fi organizată doar pentru IMM-uri.
La prima şedinţă de licitaţia de vânzare a mijloacelor fixe poate participa orice
persoană juridică, potenţial cumpărătoare, care prezintă, până la data ţinerii şedinţei de
licitaţie următoarele documente:
a) dovada de achitare a garanţiei (care reprezintă acont 10% din valoarea
produsului licitat), însoţită de o declaraţie pe proprie răspundere a potenţialului
cumpărător din care rezultă că acesta a vizionat produsele pentru care doreşte să liciteze
şi că este de acord să participe la licitaţie.
b) copie de pe certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului, codul fiscal
şi împuternicirea acordată persoanei care reprezintă cumpărătorul pentru persoane juridice
române.
c) pentru IMM-uri se vor prezenta: declaraţie pe proprie răspundere prin care
face dovada că este IMM, conform art.6 din Ordonanţa 27/2006, anexa 1, care modifică
Legea 346/2004.
Participanţii care nu îndeplinesc aceste condiţii, vor fi respinşi.
Licitaţia publică cu strigare se desfăşoară în prezenţa a cel puţin doi ofertanţi
acceptaţi.
Prin derogare la aliniatul precedent, în situaţia în care se prezintă un singur
ofertant care oferă preţul de pornire al licitaţiei, acesta este declarat câştigător al licitaţiei
pentru bunul respectiv.
Salturile de supralicitare s-au stabilit la 5% din valoare de strigare pentru
fiecare produs în parte.
In cazul în care doi sau mai mulţi ofertanţi se află la acelaşi nivel de preţ oferit
şi nu sunt de acord cu următorul prag de creştere, se acceptă salturi de supralicitare pe
fracţiuni de prag, aplicându-se pentru departajarea ofertanţilor principiul competitivităţii.
In situaţia când sunt mai mulţi solicitanţi , vânzarea se va face prin licitaţie
publică cu strigare, plecând de la preţul stabilit prin raportul de evaluare.
Câştigătorul licitaţiei este declarat licitatorul care a oferit cel puţin preţul de
pornire al licitaţiei, pentru fiecare produs în parte, şi ca urmare a licitării oferă cel mai
mare preţ
Câştigătorul licitaţiei este obligat să semneze contractul de vânzare-cumpărare
şi să achite valoarea integrală a produselor adjudecate în termen de 10 zile de la data
licitaţiei, în caz contrar, acesta va pierde calitatea de adjudecător şi contravaloarea
garanţiei de participare la licitaţie.

Garanţia de participare la licitaţie se va restitui ofertanţilor declaraţi
necâştigători sau celor respinşi în maximum 3 zile de la adjudecare .
Licitaţia va avea loc la sediul R.A.T.Braşov, din str.Hărmanului nr.49, în data
de 22.09.2014 la ora 10,30.
Poziţiile din anexa nr.1, nevândute la această licitaţie vor fi supuse unor noi
licitaţii cu acces liber, ce vor avea loc în zilele de 29.09.2014, 07.10.2014 şi .14.10.2014,
ora 10,30 .

Comisia constituită în baza Dispoziţiei nr.289 din 24.06.2014, formată din:
1. ing.Vasile Ciurea
2. ing.colegiu Nicolae Raţ
3. ing. Constantin Teodorescu
4. ec. Angelica Gâdea
5. cons.jur.Corina Corfariu
6. ing. Daniel Pântia

- şef serv.tehnic şi mec. Şef - preşedinte________
- serv. Tehnic şi mec.
- secretar _________
- şef serv.achiziţii- aprov.
- membru _________
- serv. financiar contabil
- membru _________
- serv. Juridic şi resurse umane-membru _________
- şef S.Autobuze
- membru __________

REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT
BRASOV

Anexa nr.1

LISTA
mijloacelor fixe ce urmează a fi vândute prin licitaţie publică cu strigare competitivă
la data de 22.09.2014
Nr. crt.

Denumire produsului

Nr.inventar

Locul unde se află

Preţul de pornire
- lei/buc.(inclusiv TVA)

1

Autobuz Mercedes O 305G, nr.circulaţie

45060543

Str.Hărmanului ,nr.49

25.000,00

45006352

Str.Hărmanului ,nr.49

15.000,00

BV-06-PJP
2

Tractor A 1801 L,nr.circ. 41-BV-1936
NOTĂ :


Mijloacele fixe prezentate în listă sunt în stare de funcţiune şi se vând aşa cum sunt fără a li se aduce
îmbunătăţiri sau reparaţii;



Acestea se află la sediul regiei (locaţia fiind precizată în listă) şi pot fi vizionate de ofertanţi;
1



Ofertantul va semna o declaraţie în care va confirma că a vizionat mijlocul fix dorit şi că este de acord să
paticipe la licitaţie;



La prima şedinţă de licitaţie poate participa orice persoană juridică care se încadrează în categoria IMMurilor ,interesată să achiziţioneze astfel de produse;



Produsele adjudecate vor fi livrate numai după ce ofertantul a achitat în întregime contravaloarea
acestora ;



Preluarea şi transportul produselor adjudecate precum cad în sarcina ofertantului declarat cîştigător;

Director general

Director economicDirector tehnic

2

Şef serv.tehnic şi mec.şef

