Nr.16803/02.03.2018
ANUNT LICITATIE PUBLICA
DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE IASIADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE SUCEAVA, cu sediul in
Suceava str. Vasile Bumbac, nr.1, in temeiul art.20,22 din H.G. 731/2007 privind normele
metodologice de aplicare a O.G. 14/2007, organizeaza LICITATIE PUBLICA PRIN OFERTA
IN PLIC INCHIS SI CU STRIGARE in data de 13.03.2018, ora, 11, pentru următoarele
autovehicule:
Nr.
crt

1
2
3
4
5

Denumire produs

MERCEDES BENZ 312, CE6219 AX, AN
FABR.1999
PEUGEOT 407, CB6276 AP, AN
FABR.1997
VOLKSWAGEN CARAVELLE,
RSR04722, AN FABR.2006
VOLKSWAGEN PASSAT, FHD781, AN
FABR.1994
MERCEDES- BENZ 312 D, CE6958BE,
AN FABR.2004

6

BMW 520D,NT-06-WIF, AN FABR.2002

7

VW PASSAT,RP49746, AN FABR.2000

8

AUDI A4 95559MO, AN FABR.1996

9

VW GOLF,B1948HB, AN FABR.2002

10

VW PASSAT,RK 40859, AN FABR.2006

11
12
13
14
15
16

VW PASSAT VARIANT,MH-04-AKF, AN
FABR.1996
MERCEDES BENZ 312D,CE4818BH, AN
FABR.1999
VOLKSWAGEN PASSAT,AP-629-EF, AN
FABR.1994
BMW 330XD,TX2147AM, AN FABR.2001
BMW 525 TDS,B7965 KM, AN
FABR.1997
VOLKSWAGEN, SV-12-ELG, AN
FABR.2001

Descriere

S.S. WDB9034632P947676, CHEI,
TALON
S.S. VF36DRHRH21288068, CHEI,
TALON
S.S. WV2ZZZ7HZ7X013864,
CERTIFICAT, CHEI
S.S. WVWZZZ3AZRE179315,
CERTIFICAT, CHEI
S.S. WDB9034621P699612,
TALON, CHEI
S.S.WBADM71000GU57134.
CERTIFICAT, CHEI
S.S. WVWZZZ3BZYP434950,
CERTIFICAT, CHEI
S.S. WAUZZZ8DZTA058904,
TALON, CHEI
S.S.WVWZZZ1JZ2W668959,
TALON, CHEI
S.S.WVWZZZ3CZ6E059319,
CERTIFICAT, CHEI
S.S.WVWZZZ3AZTE117209,
CERTIFICAT, CHEI
S.S.WDB9034621P978774,
TALON, CHEI
S.S.WVWZZZ3AZRE109214,
CERTIFICAT, CHEI
S.S.WBAAP91060JH90904,
TALON, CHEI
S.S.WBADF71090BS25896,
TALON, CHEI
S.S.WVWZZZ3BZ1P291672,
CERTIFICAT, CHEI

Pret
(RON)
inclusiv
TVA
13.500
10.000
15.000
6.500
13.500
9.000
10.000
6.000
4.500
9.000
4.500
15.000
4.000
8.500
5.500
8.500
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17

AUTOUTILITARA VW, SV-11-PDM, AN
FABRICATIE 1994

S.S.WV2ZZZ70ZRH063833,CERTI
FICAT, CHEI

7.000

18

TRACTOR,NEW HOLAND TL 80

S.S.804525R,FARA ACTE, CHEIE

68.000

OPEL ZAFIRA, B4534BB, AN FABR.
2006
RENAULT T19 TR, BT-03-SBY, AN
FABR. 1989
MERCEDES BENZ SPRINTER,
RPR18071, AN FABR.2006
OPEL ASTRA CARAVAN, BT-04-PUU,
AN FABR. 1996

S.S.W0L0AHM756G086788, talon,
chei
S.S.VF1B5300501516535,
certificat, chei
S.S.WDB9036731R751078,
certificat, chei
S.S.W0L000051T2688406,
certificat, chei

10.000

19
20
21
22

5.000
17.500
5.500

Participarea la licitatie atât pentru persoanele fizice, cât şi juridice este conditionata de
depunerea urmatoarelor documente:
l. Cererea de participare la licitatie si oferta de cumparare care va cuprinde obligatoriu
urmatoarele elemente :
- numele si prenumele participantului;
- adresa completa, inclusiv nr. de telefon ;
- oferta de cumparare, pentru fiecare autovehicul, denumirea si numărul de înmatriculare
al autovehiculului si nr. (poziţia) din anunţul de licitaţie publica,
2. Chitanţa prin care se face dovada plăţii garanţiei de participare la licitaţie, reprezentând
10% din valoarea de pornire a licitaţiei;
3. Imputernicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant (procura notariala);
4. Pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de
înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului;
5. Pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română şi
legalizat
6. Pentru persoanele fizice străine, copie de pe paşaport sau carte de identitate, după caz;
7. Pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
8. Certificate de atestare fiscala emise de creditorii fiscali, din care sa rezulte ca
participantul nu are obligatii restante la bugetul de stat (de la organul fiscal unde este arondata
localitatea de domiciliul) si de la bugetul local (primăria unde este inscrisa localitatea de
domiciliu pe actul de identitate).
Plata garanţiei de 10% din valoarea de pornire a licitaţiei se face la casieria instituţiei
chitanţa in original va fi depusa in plic împreună cu celelalte documente solicitate. In cazul in
care o persoană participa la licitaţie pentru mai multe autovehicule, va solicita emiterea unei
singure chitanţe reprezentând 10% din preţul de pornire pentru toate autovehiculele licitate.
Nu se accepta la licitatie persoane care au depus oferta mai mica decit pretul de pornire al
licitatie.
Participantul care a depus oferta cea mai mare in plic poate fi declarat adjudecatar.
In cazul in care unul sau mai multi participanti pentru un autovehicul vor dori sa ofere o
suma mai mare decât oferta cea mai mare din plic se va proceda la licitatie cu strigare, pasul
licitatiei fiind de 10% din oferta cea mai mare depusa, iar adjudecatar va fi declarat cel care ofera
pretul cel mai mare.
In cazul in care in timpul licitatie cu strigare exista mai multi participanti care au oferit
acelaşi preţ, criteriul de departajare privind adjudecatarul va fi cel care a depus primul oferta
scrisa cea mai mare.
În cazul neprezentării la licitaţie, precum şi al ofertanţilor care refuză semnarea procesuluiverbal de licitaţie, garanţia nu se restituie. Adjudecatarul este obligat să plătească preţul, diminuat
cu contravaloarea garanţiei, în termen de cel mult 5 zile de la data licitaţiei.
Exemplarul 1/2
Nume Gherman Radu – consilier superior/Comp. Valorificari bunuri
Data: 06.03.2018 09:02
Page 2 of 3

www.anaf.ro

Dacă adjudecatarul nu a achitat în termen de 5 zile suma datorată, nu are dreptul de a
participa la următoarea licitaţie.
In cazul in care adjudecatarul,nu achita preţul, acesta va fi obligat la plata cheltuielilor
ocazionate de organizarea unei noi licitatii pentru autovehiculul respectiv si a diferentei dintre
pretul stabilit la noua licitatie si pretul de adjudecare, in cazul in care acesta este mai mic.
Autovehiculele nu sunt in stare de functionare.
Documentele mai sus mentionate se depun in plic sigilat până data de 12.03.2018, ora 10,
la secretariatul institutie (camera 43, etaj 1). Pe plic vor fi scrise numele si prenumele
participantului.
Autovehiculele pot fi vizionate in Suceava, str. Nicolae Milescu, nr.19, in perioada
06.03.2018 - 09.03.2018 si 12.03.2018 intre orele 10-14. Alte informaţii decât cele prezentate in
tabel nu detinem.
Licitaţia va avea loc pe data de 13.03.2018 ora 11 la sediul instituţiei din municipiul
Suceava, str. Vasile Bumbac nr.1, etaj 2, cam 45.
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0230/521358 sau 0230/521359 int 215.

ŞEF ADMINISTRAŢIE

Petrica Ropota
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