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CAIET DE SARCINI
PENTRU VÂNZAREA PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ CU STRIGARE DE MIJLOACE FIXE
APROBATE LA CASARE
A. ORGANIZAREA LICITAŢIEI
1. Licitaţia se va organiza în data de 10.06.2021, ora 10.00, in sala de sedinte a
S.C.Publitrans 2000 S.A. la sediul din municipiul Piteşti, str. Depozitelor, nr. 2L.
Publitrans 2000 S.A. avand calitatea de vânzător.
2. Mijloacele fixe ce fac obiectul vânzării, pot fi vizualizate la sediul S.C. Publitrans
2000 S.A. Piteşti .
3. Obiectul licitaţiei: Vânzare de mijloace fixe amortizate integral conform listei de
mai jos :
Lista de mijloace fixe supuse licitatiei
Valoare
Valoare de
Grad Valoare de Obs.
Nr.
Denumire
Data
Nr. de
de
înlocuire(lei)
de
vânzare
crt
mijloc fix
PIF inventar
inventar
uzură
(lei)
(lei)
1.
Camion
basculabil
1988 614029 1 735,55
247 265,00
80%
49 453,00
AG-06-HBS
2.
Autotractor
ROMAN
1996 614336 30 228,67
294 550,00
80%
58 910,00
AG-03-HDS
3.
Semiremorca
pentru produse
11 399,82
Petroliere
1996 614339
74 487,39
70%
22 346,22
AG -80-EWI
4.
Tahograf si
5 046,74
limitator viteza 2004 510274
2 475,00
50%
1 237,50
Nota: In cazul vanzarii, la preturile de vanzare se va adauga TVA.
B. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE.
I.
Pentru înscrierea la licitaţie, cumpărătorul va depune următoarele documente:
1. Cerere pentru înscrierea la licitaţie, pentru achizitia de bunuri, in care se va
mentiona produsul pentru care se liciteaza.
2. Copie a certificatului de înmatriculare al firmei in cazul persoanelor juridice sau
copie a cartii de identitate pentru persoane fizice.
3. Dovada achitarii taxei de participare la licitatie in valoare de 20 lei., prin

ordin de plata in contul S.C.Publitrans 2000 S.A., nr. RO 58 BRDE030SV 05734310300 ,
deschis la BRD, filiala Pitesti ;
4. Dovada constituirii garantiei de participare in cuantum de 10% din valoarea
bunului ofertat .
Restituirea contravalorii garantiei de participare se va face astfel :
- in termen de max. 5 zile de la data licitatiei pentru participantul declarat
necastigator ;
- in termen de max. 5 zile de la achitarea contravalorii bunului ofertat pentru
ofertantul declarat castigator.
Castigatorul licitatiei poate opta pentru achitarea doar a diferentei dintre pretul
ofertat si garantia de participare depusa, in aceasta situatie depunand o cerere scrisa
presedintelui comisiei de licitatie. In acest caz, garantia de participare nu se va mai
restitui.
Taxa de participare la licitatie ( 20 lei ) nu se restituie.
II.
Neprezentarea de către ofertant a unui document doveditor menţionat la punctul I,
atrage de drept eliminarea din cadrul şedintei de licitaţie respective; nu se va
putea acorda nici un termen de graţie pentru completarea documentaţiei solicitate
la punctul B.I.
III.
Depunerea documentaţiei menţionate la punctul B.I se va face , în orice zi
lucrătoare, intre orele 8.00-15.00, până pe data de 09.06 .2021 inclusiv, de către
ofertant sau un reprezentant al acestuia, la secretariatul S.C. Publitrans2000 S.A.,
din municipiul Piteşti, str. Depozitelor, nr. 2L.
Dosarul cu documente va fi inregistrat, stampilat cuprinzand nr. de inregistrare
fiind aplicata pe prima pagina din dosar. Deponentul dosarului va primi dovada cu
nr. de inregistrare.
Întreaga documentaţie se va introduce într-un dosar cu şină:
Fiecare filă din dosar va fi certificată prin semnătură autorizată a reprezentantului
cumpărătorului.
Pe prima filă a dosarului se va mentiona “Dosar cu documente de participare la
licitatia organizata in data
10.06 .2021, ora 10.00.”.
Urmatoarea fila va cuprinde un "Opis documente" ce se află în dosarul respectiv.
1. La data şi ora expirării termenului de depunere a dosarelor, secretarul Comisiei de
Licitaţie va prelua de la secretariatul societatii dosarele depuse si le va preda
presedintelui comisiei de licitatie, insotite de un raport sintetic despre modul în
care, cei care au depus dosarele, au îndeplinit condiţiile menţionate la punctele
B.I,II,III,.
2. Depunerea ofertei reprezinta manifestarea vointei ofertantului de a semna
documentele de vanzare – cumparare (aviz de expeditie, factura, etc.).
3. Revocarea ofertei de catre ofertant dupa deschiderea acesteia in sedinta publica
sau dupa adjudecare, pana la incheierea actelor de vanzare – cumparare, atrage
dupa sine pierderea garantiei de participare la licitatie.
C. PREŢUL MINIM DE PORNIRE, PERIOADA DE VÂNZARE ŞI LIVRARE
1. Preţul minim de pornire al licitatiei cu strigare este valoarea de vanzare .
2. Transferul mijloacelor fixe din proprietatea S.C. Publitrans2000 S.A. Piteşti in
proprietatea castigatorului licitatiei se va face numai pe baza îndeplinirii
cumulative a 3 condiţii:

2.1.
Să se facă dovada achitarii contravalorii acestora, înainte de a fi ridicate
de către cumpărator, prin ordin de plata sau chitanta in caz de plata cu
numerar, în baza facturii emise de catre S.C.Publitrans 2000S.A.
2.2.
Să se emită aviz de însoţire a mărfii.
2.3.
Transportul produselor licitate se va realiza cu mijloacele de transport ale
cumpărătorului si pe costurile acestuia .
D. ORGANIZAREA LICITAŢIEI.
Licitaţia va fi publică, cu strigarea preţului.
• Comisia de licitație va analiza documentele prezentate ți va întocmi lista cu
ofertanții acceptați, excluzând de la participare pe cei care nu au prezentat în
totalitate documentele cerute. La sedinta de deschidere, ofertantii vor prezenta
presedintelui comisiei de licitatie documentele solicitate la pct. B I in original, care
dupa verificare se vor restitui.
• La data ți ora stabilite în anunțul publicat, se întrunețte comisia de licitație.
țedința de licitație se va ține cu minim doi participanți.
Se anunță prețul inițial de vânzare de la care se pornețte strigarea.
Licitatia publica cu strigare se desfasoara dupa regula licitatiei competitive, cu pasul
de licitatie stabilit valoric la 3% lei din valoarea de vanzare .
In cazul in care doi sau mai multi ofertanti se afla la acelasi nivel de pret oferit si nu
mai sunt de acord cu urmatorul prag de crestere, se accepta salturi de supralicitare
pe fractiuni de prag, aplicandu-se pentru departajarea ofertantilor principiul
competitivitatii.
• Se întocmețte Procesul verbal de licitație publică cu strigare , in care se
precizează:
- data ți ora la care a avut loc licitația;
- nr. ofertanți ;
- prețul oferit;
- semnăturile membrilor comisiei de licitatie ți ale ofertanților prezenți;
• În situaţiile în care nu s-a prezentat nici un ofertant, dacă nu sunt minim 2
participanti sau nu s-a oferit cel puțin pretul de pornire, licitatia se va repeta.
• În caz de repetare a licitatiei, organizarea acesteia va avea loc in urmatoarele
conditii:
- dupa 5 zile de la data primei licitatii (pe data de 16.06.2021, ora 10.00);
- pretul de pornire va fi diminuat cu 20%;
- prezenta a minim 2 participanti.
Pentru aceasta noua licitatie, documentele de participare se pot depune pana la
data 16.06.2021, ora 9.00.
Se va întocmi un Proces verbal pentru țedința de licitație cu prețul diminuat,
care va fi semnat de catre membrii comisiei de licitatie ți de catre participanti.
• În situaţiile în care nu s-a prezentat nici un ofertant, dacă nu sunt minim 2
ofertanti sau nu s-a oferit pretul de pornire, licitatia se va mai repeta pentru ultima
dată.
• In caz de repetare a licitatiei, organizarea acesteia va avea loc in urmatoarele
conditii:
- dupa inca 5 zile de la data celei de-a doua licitatii(la data de 22.06.2021, ora
10.00),

- pretul de pornire diminuat cu 40% de la pretul estimat pentru prima licitatie
- prezenta a minim 2 participanti.
Pentru aceasta ultima faza de licitatie, documentele de participare se pot depune
pana la data de 22.06.2021
, ora 9.00.
In cazul adjudecarii, se intocmeste Proces verbal pentru țedința de licitație cu prețul
diminuat cu 40%.
Proces-verbal de adjudecare, va cuprinde:
- data ți ora la care a avut loc licitația;
- nr. ofertanți ;
- persoana fizică sau juridică care a câțtigat licitația ți prețul la care s-a
adjudecat licitația;
- semnăturile membrilor comisiei de licitatie ți ale ofertanților prezenți;
• Depunerea si inregistrarea contestatiilor de catre participanti vor avea loc in
termen de 24 ore de le incheierea licitatiei;
• Solutionarea contestatiilor se va face in termen de 5 zile de la depunerea
acestora;
• Încheierea facturii de vânzare-cumpărare a activelor cu ofertantul cu cea mai
convenabilă ofertă financiară. Castigatorul licitatie va suporta toate cheltuielile
legate de ridicarea şi transportul activelor si/sau componentelor;
• Incheierea facturii de vanzare si achitarea pretului adjudecat al bunului se va face
in termen de maxim 2 zile de la data licitatiei;
• Neachitarea facturii în termenul mentionat, atrage de drept pierderea dreptului de
adjudecare şi pierderea garanţiei de 10% .
• Predarea către cumpărător a mijlocului fix, se va face după achitarea preţului de
adjudecare ( prin virament în contul precizat de vanzator).
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