CAIET DE SARCINI
PENTRU LICITAŢIA DESCHISĂ, CU STRIGARE, COMPETITIVĂ,
CU PLATA INTEGRALĂ
ORGANIZATĂ PENTRU VÂNZARE AUTOVEHICUL
Nr. Crt.

DENUMIRE

1.

AUTOTURISM DAEWOO LEGANZA – NT 06 PMR

ORGANIZATOR: MUNICIPIUL ROMAN, JUDEȚUL NEAMȚ

COŢINUTUL
1. Instrucţiuni pentru licitanţi
2. Informaţii privind autovehicul - Anexa
3. Formulare - Anexa

INSTRUCŢIUNI PENTRU LICITANŢI
Art. 1 - Obiectul licitaţiei
Prezentele instrucţiuni reglementează modul de organizare şi desfăşurare în data de
26.04.2018, ora 12.00, a licitaţiei deschise, competitivă, cu strigare, cu plata integrală,
organizată de Municipiul Roman, pentru vânzarea autoturismului DAEWOO LEGANZA –
NT06PMR.
Autoturismul se vinde în condiţiile „aşa cum este" „acolo unde este" , fără nici o obligaţie
din partea vanzătorului privind cheltuielile legate de preluarea autovehiculului de către noul
proprietar.
Art. 2 - Preţul de pornire
Preţul de pornire, garanţia de participare și pasul de licitaţie competitivă sunt prezentate în
tabelul de mai jos:
Nr.
Crt.

1.

Denumire

Preţ de pornire
–lei-

Autoturism DAEWOO
LEGANZA – NT 06 PMR

3.967,50

Garanţia de participare Pas de licitaţie
solicitată
competitivă
-lei-lei-

500

100

Garanţia de participare se va constitui în lei la casieria Municipiului Roman, inclusiv în data
desfăşurării licitaţiei, prin scrisoare de garanţie bancară emisă de către o bancă comercială
autorizată de BNR, în favoarea Municipiului Roman şi care să fie valabilă pe o perioadă de minim 90
de zile de la data organizării licitaţiei, sau prin ordin de plată într-un cont care va fi precizat de
beneficiar la solicitare - plata se va face cu minim 2 zile înainte de organizarea licitaţiei.
Art. 3 - Organizarea licitaţiei
3.1 Organizatorul licitaţiei: Municipiul Roman, cu sediul în localitatea Roman, Piața
Roman-Vodă

nr.

1,

jud.

Neamț,

CP

611022,

tel/fax:

0233.208.608,

mail:

achizitii@primariaroman.ro .

3.2 Nu pot participa la licitaţie ca solicitanţi membrii comisiei de licitaţie şi
membrii familiilor lor.
Nu pot participa la licitaţie: persoanele fizice sau juridice, române sau
străine, care omit să prezinte unul sau mai multe documente solicitate la punctul 3.4.;

3.3 Anunţarea licitaţiei
Municipiul Roman va face publică licitaţia prin anunţ pe minim 2 site-uri ca şi promovare
online a acestei licitaţii cu minim 5 zile înainte de desfăşurarea licitaţiei .
Cei interesaţi vor putea descărca caietul de sarcini de pe site-ul: www.primariaroman.ro .
Vânzătorul are obligaţia de a permite participanţilor sau reprezentanţilor acestora inspecţia

autoturismelor pe cheltuiala lor şi cu rezervarea datei și a orei de inspecţie pentru corelarea
programului autoturismului pentru a nu bloca activitatea instituţiei.
Licitantului i se recomandă să vizioneze şi să exemineze autovehiculul şi să obţină toate
informaţiile care pot fi necesare în vederea participării la licitaţie. Licitantul îşi asumă în totalitatea
pagubele produse pe perioadă examinării produse exclusiv din vina sa.
3.4

Înregistrarea şi calificarea licitanţilor:

Înregistrarea licitanţilor
Persoană de contact informaţii licitaţie: Mihail Vacaru, Șef Serviciu Achiziții
Publice, tel: 0233.208.608.
Înregistrarea participanţilor se va face la sediul Municipiului Roman, loc. Roman, Piața
Roman-Vodă nr. 1, jud. Neamț, luni-vineri între orele 08.00-14.00 până la data de 25.04.2018,
ora 14.00 prin prezentarea următoarelor documente:
- cererea de participare;
- împuternicirea reprezentantului licitantului (dacă este cazul);
- copie dupa buletinul sau cartea de identitate a reprezentantului ofertantului;
- dovada constituirii garanţiei de participare.

Calificarea licitantilor
Documentele de calificare necesare sunt:
1.

persoanele juridice române vor prezenta:
a) Certificatul de înmatriculare de la Oficiul Registrului Comertului;
b) Declarație pe propria răspundere că nu se afla în reorganizare judiciară sau faliment;

2.

persoanele juridice străine vor prezenta:
a) actul de înmatriculare a societatii comerciale străine;
b) declaratie pe propria raspundere ca nu se afla în reorganizare judiciara sau faliment.

3.

persoanele fizice române vor prezenta:
a) copie dupa actul de identitate;

4.

persoanele fizice straine vor prezenta:
a) copie dupa pasaport.

Toate actele depuse de persoanele fizice sau juridice române vor fi prezentate în original,
copie conform cu originalul confirmată prin semnare și ștampilare de reprezentant al Municipiului
Roman sau copie legalizată și trebuie să fie valabile la data licitației.
3.5 Preambulul licitaţiei
Licitaţia se va desfăşura în data de 26.04.2018, ora 12.00, la sediul Municipiului Roman,

loc. Roman, Piața Roman-Vodă nr. 1, jud. Neamț.
Licitaţia se va desfăşura doar în condiţiile în care sunt minim 2 participanţi.
Faza de licitaţie se va desfăşura cu strigare pornind de la preţul de pornire stabilit, cu pasul
minim de strigare de 100 de lei.
Dacă condiţiile o impun, pasul de licitaţie poate fi modificat de comisia de licitaţie, în timpul
desfăşurării licitaţiei.
3.6 Restituirea garanţiilor
Restituirea garanţiilor se va face în termen de 3 zile lucrătoare de la data semnării
contractului de vanzare cumpărare cu licitantul desemnat câştigător, pentru cei necâştigători. Dacă
garanţia constituită de ofertantul câştigător a fost constituită prin depunere la casierie, aceasta se
va considera plată în vederea constituirii sumei rezultate ca urmare a licitaţiei.
3.7. Modalităţi de plată
Plata se va face integral într-o modalitate convenită în maxim 10 zile de la data stabilirii
ofertantului câştigător.
3.8 Precizări finale
Pe timpul desfăşurării licitaţiei ofertanţilor le sunt interzise: perturbarea şedinţei prin orice
mijloace, acţiuni concertate ale participanţilor, în scopul influenţării rezultatelor şi orice alte acţiuni
contrare scopului licitaţiei. Ofertanţii care nu vor respecta aceste lucruri vor fi eliminaţi din licitaţie şi
vor pierde garanţia de participare.
Eventualele contestaţii se vor depune în termen de maxim o zi de la data licitaţiei şi vor fi
soluţionate în maxim 5 zile de la data înregistrării lor, procedura fiind suspendată de drept pe
perioada analizării contestaţiilor.
Art. 4 - Elemente afererente licitaţiei, privind contractual de vânzare-cumpărare
Contractul se va încheia în 10 zile de la data adjudecării, în caz contrar garanţia de participare
va fi pierdută şi va fi declarat câştigător al doilea ofertant în clasamentul licitaţiei.
Preţul stabilit la licitaţie va rămâne ferm, aututurismul va fi predat pe baza de proces verbal
doar după ce va fi făcută dovada achitării integral al preţului stabilit în urma licitaţiei.
Toate documentele prevăzute de legislaţia în vigoare, ocazionate de înstrăinare şi care cad în
sarcina vânzătorului vor fi puse la dispoziţia cumpărătorului, toate cheltuielile legate de înstrăinare
vor fi suportate de cumpărător.
Eventualele litigii vor fi soluţionate de instanţele de judecată competente .

Notă: Combustibilul din rezervor (dacă există) va fi facturat separat de valoarea
autovehiculul.

Nr.

DAEWOO LEGANZA

AUTOTURISM - berlină

1.

Număr înmatriculare

NT 06 PMR

2.

Proprietar

MUNICIPIUL ROMAN

3.

Marca

DAEWOO LEGANZA

4.

Seria cărţii identitate

D772621

5.

Culoare

NEGRU

6.

An fabricaţie

2002

7.

Tip motor

X20SED

8.

Cilindree motor

1998 cmc

9.

Putere motor

98 kw

10.

Combustibil

benzina

CERERE DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE
Obiectul procedurii: vânzarea autovehiculului/autovehiculelor
1. Denumirea persoanei juridice/fizice ......................................
2. Sediul(adresa completă): ....................................................
telefon ................................. fax ...................... ,
3. Date de indentificare a licitantului ........................................
4. Contul şi banca: ................................................................
5. Garanţia de participare s-a constituit prin:
- ___________________________ chitanţa nr. _____ /
-

O.P nr. ___________ / ______________

-

scrisoare de garanţie bancară nr. ______ / __________

6. Persoana fizică împuternicită să reprezinte societatea la licitaţie
7. Am luat cunostinţă de prevederile instrucţiunilor pentru licitanţi şi ne angajăm ca în cazul
în care ne adjudecăm licitaţia să încheiem contractul de vânzare-cumpărare în cel mult 10
zile de la data desfăşurării licitaţiei.
8. În cazul neîndeplinirii culpabile a condiţiilor impuse prin documentaţia de licitaţie
acceptăm necondiţionat pierderea garanţiei de participare depusă.
9. Răspundem conform normelor legale în vigoare pentru realitatea datelor şi a informaţiilor
furnizate şi pentru îndeplinirea angajamentelor asumate prin prezenta cerere,precum şi prin
celelalte documente depuse la înscrierea la licitaţie.

(semnăturile autorizate şi stampila)

