Nr. 44285/05.06.2018
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 14.06.2018, ora, 11, pentru
următoarele autovehicule:
Nr.
crt

Denumire produs

1

FORD.SV-77-ZVO

2

VW PASSAT VARIANT
SO765AO

3

DACIA 1310 BT-01-NHM

4

VW GOLF PLUS B6895BK

5

VOLKSWAGEN PASSAT,
RP62546
VOLKSWAGEN PASSAT
COMBI, GND 01696

6
7
8
9

OPEL VECTRA, H7291BA
MERCEDES SPRINTER
CE6101BH
AUDI A3, RJA 57491

10

FORD TRANZIT 190-CH,

11

48-77-GX
FORD TRANSIT SV-10TUW

12
13
14

MERCEDES SPRINTER,
R801XWC
MERCEDES SPRINTER,
T239KKU
MOPED HONDA , SV 066
COMANESTI

Descriere

Pret (RON)
inclusiv
TVA

S.S. WF0SXXGBWS6M60557, CUL.GRI, AN
FABR. 2007, CERTIFICAT CHEI
S.S. WVWZZZ3AZSE181703, CUL.GRI, AN
FABR.1996, CERTIFICAT CHEI
S.S. UU1R13319S0178125, CUL.ALBASTRU
FABR.1995, CERTIFICAT CHEI
S.S. VWZZZ1KZ5W523704, CUL.GRI, 2005,
TALON, CHEI

S.S.
WVWZZZ3AZRE163035,
CHEI,
CERTIFICAT AN.FABR.1994
S.S.
WVWZZZ3AZSE169481,
CHEI,
CERTIFICAT AN.FABR.1995
S.S. W0L0ZCF6828100765, CHEI, TALON,
AN.FABR.2002
S.S. WDB9036631R632960, CHEI , TALON
AN.FABR.2004
S.S. WAUZZZ8P94A063355, CHEI ,

1.875
1.125
2.500
4.600
4.600
4.500
20.000
15.000

CERTIFICAT AN.FABR.2003
S.S.
WFOCXXGBVCTC64589.
ACTE, CU CHEI

18.750

FARA

S.S.WF0AXXGBVAPC04964, CERTIFICAT
DE INMATRICULARE,CHEI
S.S. WDB9034622P718665, FARA ACTE,
FARA CHEI
S.S. WDB9023622P902420, FARA ACTE,
FARA CHEI
FARA ACTE , FARA CHEI

6.000
5.000
18.000
15.000
500
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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
procesului-verbal 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.
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 si nu pot circula pe drumurile
publice.
Documentele mai sus mentionate se depun in plic sigilat până data de 13.06.2018, 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
06.06.2018 – 08.06.2018 si 11.06.2018-13.06.2018 intre orele 10-14.
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Alte informaţii decât cele prezentate in tabel nu detinem.
Licitaţia va avea loc pe data de 14.06.2018 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.

p. ŞEF ADMINISTRAŢIE ADJ. COLECTARE
Mariana Dohotaru
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