CAIET

DE SARCINI


OBIECTUL LICITAŢIEI DESCHISE CU STRIGARE, CANTITATEA
OFERITĂ ŞI PREŢUL DE ÎNCEPERE A LICITAŢIEI DESCHISE CU STRIGARE
Mijlocul fix aprobat pentru vânzarea prin licita ție publică deschisă cu strigare, de către
C.J.C.P.C.T. Brăila în vederea valorificării în condiţiile legislației aferente (H.G. nr.
841/1995 cu modificările și completările ulterioare) este conform Tabel nr.1:
.
Tabelul nr.1
Nr crt.

1

Denumirea
bunurilor
materiale

Durata utilizare/
păstrare

AUTOBUZ
BMC PROBUS/
850 TBX

13 ani /
158.694 km
parcurși

U/M

Cantitate

Buc.

1

Preț inițial
de
valorificare
lei

Valoare salt
de
supralicitare
lei

Valoarea
garanției de
participare
lei

80.000,00

4.000,00

4.000,00

DATE GENERALE DESPRE INSTITUȚIA ORGANIZATOARE A LICITA ȚIEI
DESCHISE CU STRIGARE:
INFORMAȚII GENERALE:
a) Denumire instituție: Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii
Tradiționale Brăila (C.J.C.P.C.T. Brăila),
b) Sediul: Piața Traian nr.2, loc. Brăila, jud. Brăila; tel./fax: 0239614710; pagina web http://
www.centruldecreatiebraila.ro/
c) Certificat de Identitate fiscală (CIF): 7869923

DATE DE IDENTIFICARE ŞI EXPLOATARE
AUTOBUZ BMC PROBUS/850 TBX este înregistrat în evidenţă cu seria de motor
21660917,
nr. de identificare – NMC850RKTLD400063 și a fost fabricat în anul 2006.
Conform Carnetului de bord al autovehiculul a parcurs un număr de 158.694 km. Starea
tehnică este corespunzătoare și nu a avut reparații capitale.
Bunul material a fost disponibilizat ca urmare a uzurii fizice şi morale.
LOCUL DE DEPOZITARE a OBIECTULUI LICITA ȚIEI DESCHISE CU
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STRIGARE:
- sediul Facultății de Inginerie Brăila a Universității ,,Dunărea de Jos” Gala ți, Calea
Călărașilor nr. 29, Loc. Brăila, Jud. Brăila.
PREȚUL DE VÂNZARE ȘI VALOAREA SALTURILOR DE SUPRALICITARE :
Prețul inițial precum și valoarea saltului de supralicitare este men ționat în tabelul nr.1,
pentru bunul material.
Ofertarea în cadrul licitației se va face prin STRIGARE, pasul de licitare este de 5% din prețul
de pornire la licitație, respectiv 4.000 de lei.
Criteriul de atribuire a contractului este prețul cel mai mare licitat.
MODALITĂŢI DE PLATĂ
Pentru persoane fizice, plata poate fi efectuată în numerar, la casieria unităţii
Pentru persoane juridice, plata se va efectua în numerar sau cu ordin de plată, în
contul RO67TREZ1515006XXX003264, deschis la Trezoreria Brăila.
Câştigătorul licitaţiei este obligat să semneze contractul de vânzare-cumpărare şi să achite
integral preţul bunurilor adjudecate, în termen de 10 zile de la data licitaţiei.
În cazul neprezentării pentru semnarea contractului, câştigătorul pierde garanţia de
participare.
TERMENUL LIMITĂ DE DEPUNERE A DOCUMENTELOR DE
PARTICIPANŢII LA LICITAŢIE:

CĂTRE

Documentele de participare la licitaţie deschisă, cu strigare, se primesc de institu ția
organizatoare la sediul C.J.C.P.C.T. Brăila, din localitatea Brăila, Piața Traian nr.2, jud. Brăila,
începând cu data de 09.03.2020 ora 10.00, termenul maxim de depunere a documentelor de
participare la licitație fiind 16.03.2020, ora 14.00
DATA ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE A LICITAŢIEI
Licitaţia va avea loc în data de 18.03.2020, ora 1000 la sediul C.J.C.P.C.T. Brăila,
Piața Traian Nr. 2 Brăila.
MODUL DE DESFASURARE A LICITATIEI :
1) Licitaţia se desfăşoară sub îndrumarea comisiei de licitaţie.
2) Şedinţa de licitaţie este condusă de preşedintele comisiei de licitaţie.
3) În ziua şi la ora stabilită pentru începerea licitaţiei, în cazul în care sunt cel puţin 2
participanţi, preşedintele comisiei de licitaţie verifică dacă sunt îndeplinite condiţiile
legale pentru desfăşurarea licitaţiei, inclusiv cele de publicitate, face prezenţa
participanţilor, citeşte lista celor excluşi şi motivele excluderii, după care anunţă
obiectul licitaţiei şi preţul iniţial de vânzare de la care se porneşte strigarea, cu
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4)

5)

6)

7)
8)

precizarea salturilor de supralicitare stabilite de comisia de licitaţie.
Participanţii la licitaţia publică cu strigare vor prezenta oferta de preţ prin strigare.
Oferta de preţ trebuie să respecte condiţiile de salt precizate la deschiderea licitaţiei.
Preşedintele comisiei de licitaţie anunţă cu glas tare şi clar suma oferită de licitator.
Dacă la a treia strigare a ultimei oferte nu se strigă o sumă mai mare, preşedintele
comisiei de licitaţie anunţă adjudecarea bunului licitat în favoarea licitatorului care a
oferit ultima sumă.
După anunţarea câştigătorului, preşedintele comisiei de licitaţie declară închisă
licitaţia întocmindu-se un proces-verbal care se semnează de membrii comisiei de
licitaţie şi de participanţii la licitaţie.
Procesul – verbal împreună cu documentele privind organizarea și desfăşurarea
licitaţiei se arhivează la sediul C.J.C.P.C.T. Brăila.
Procesul – verbal constituie baza legală pentru încheierea contractului de vânzarecumpărare.

CUANTUMUL GARANȚIEI, PRECUM ȘI LOCUL UNDE SOLICITANȚII
TREBUIE SĂ O DEPUNĂ PENTRU A FI ADMIȘI LA LICITAȚIE :
1) Garanţia de participare este stabilită de comisia de licitaţie, și reprezintă 5% din
valoare iniţială de vânzare. Garanţia de participare se depune în contul
RO67TREZ1515006XXX003264, deschis la Trezoreria Brăila, sau în numerar la
casieria unităţii, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înaintea desfăşurării licitaţiei, respectiv,
până pe data de 13.03.2020, ora 1400 .
2) Licitatorii care nu oferă în timpul desfăşurării licitaţiei cel puţin preţul de pornire
pierd garanţia de participare.
3) Garanţia de participare se restituie licitatorilor cărora nu li s-au adjudecat bunuri sau
care nu s-au prezentat la licitaţie în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data
desfăşurării acesteia.
CONDIŢIILE DE ADMITERE LA LICITAŢIE DESCHISĂ CU STRIGARE (ALTE
PRECIZĂRI) :
La licitaţia deschisă cu strigare pentru vânzarea bunului poate participa orice persoană
fizică sau juridică ce va prezenta, până la data limită stabilită prin caietul de sarcini,
respectiv 16.03.2020, ora 14.00, următoarele documente :
 dovada achitării garanţiei de participare pe bază de chitanţă la casieria C.J.C.P.C.T.
Brăila sau în cont IBAN: RO67TREZ1515006XXX003264.
 copie C.I. în cazul persoanelor fizice sau copie a certificatului de înmatriculare emis de
Oficiul Registrul Comerțului, care sa cuprindă codul unic de înregistrare al persoanei
juridice sau, după caz, de pe certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi
fundaţiilor.
 împuternicire acordată persoanei care reprezintă cumpărătorul pentru persoane juridice.
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declarația de participare privind bunurile materiale pentru care licitează precum şi
cantitatea solicitată (conform anexei nr.1)
 declarația participantului la licitație de acceptare a modelului contractului de vânzarecumpărare (conform anexei nr.2)
 declaraţie pe propria răspundere a potenţialului cumpărător din care rezultă că a vizionat
bunul pentru care doreşte să liciteze şi că este de acord să participe la licitaţie.
C.J.C.P.C.T. Brăila pune la dispoziţie celor interesaţi începând cu data de 09.03.2020,
următoarele documente :
 anunț licitație deschisă cu strigare autobuz;
 caietul de sarcini;
 modelul declarației de participare la anunț licitația deschisă cu strigare (Anexa nr.1);
 modelul declarației participantului la licitație de acceptare a modelului contractului
de vânzare-cumpărare (Anexa nr.2);
 modelul contractului de vânzare-cumpărare (Anexa nr.3).
Licitatorul are obligaţia să examineze documentele prevăzute mai sus şi poate solicita în
scris lămuriri. Organizatorul licitaţiei răspunde în scris la toate solicitările primite, înainte de
termenul limită de depunere a documentelor de către licitatori.
Modificarea documentelor licitaţiei, efectuată de organizator din proprie iniţiativă sau la
solicitarea licitatorilor, va fi notificată în scris tuturor licitatorilor cu cel puţin 5 zile
lucrătoare înainte de termenul limită de depunere a documentelor.
Comisia de licitaţie va analiza documentele prezentate cu două zile înainte de data
desfăşurării licitaţiei şi va întocmi lista cuprinzând potenţialii cumpărători acceptaţi,
excluzând de la participare pe cei care nu au prezentat în totalitate şi la termenul stabilit prin
caietul de sarcini, documentele de participare.
Eventualele contestaţii formulate de participanţii la licitaţie se depun la sediul
organizatorului licitaţiei, în termen de 24 de ore de la încheierea acesteia.
Contestaţiile vor fi soluţionate în termen de 5 zile lucrătoare de la depunerea acestora.
Dacă s-a formulat o contestaţie la licitaţie, contractul de vânzare-cumpărare va fi semnat
în termen de 5 zile de la soluţionarea acesteia.
În cazul în care la licitaţie nu s-au prezentat minimum 2 licitatori, se va proceda după
cum urmează:
- în situaţia în care se prezintă un singur licitator a cărui ofertă este corespunzătoare,
comisia adjudecă bunurile în favoarea acestuia, la preţul iniţial. Se întocmeşte un procesverbal de adjudecare semnat de ambele părţi, care va constitui temeiul legal de încheiere a
contractului de vânzare-cumpărare;
- în cazul în care nu s-a prezentat nici un licitator, licitaţia se va repeta în data de
08.04.2020, iar preţul iniţial de licitare va fi diminuat cu 20% ;
- în cazul în care nici la a doua licitaţie nu se prezintă nici un licitator, licitaţia va fi reluată
în data de 27.04.2020, iar preţul de pornire va fi diminuat cu 40% faţă de prima licitaţie.
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Anexa nr.1
OFERTANT (persoană fizică sau juridică)
______________________
DECLARAŢIE DE PARTICIPARE
privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a unui autobuz
marca
AUTOBUZ BMC PROBUS/850 TBX
Către, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii
Tradiționale Brăila,
Urmare a anunţul privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a
unui autobuz marca AUTOBUZ BMC PROBUS/850 TBX
Prin prezenta,
Noi, _____________________________
(denumirea ofertantului)
ne manifestăm intenţia fermă de participare la licitaţia publică deschisă cu
strigare a:
- 1 buc. AUTOBUZ BMC PROBUS/850 TBX aparţinând Centrul Județean
pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila.
Am luat cunoştinţă de condiţiile de participare la licitaţie deschisă cu strigare,
condiţiile respingerii ofertei, de pierdere a garanţiei de participare la licitaţie,
prevăzute în instrucţiunile de licitaţie şi ne asumăm responsabilitatea pierderii lor
în condiţiile stabilite.
Oferta noastră este valabilă 30 de zile, respectiv până la data de …………
Data _____________
Ofertant
________________________
L.S

Anexa nr.2

DECLARAȚIE DE ACCEPTARE
a modelului de contract de vânzare - cumpărare
Subsemnatul ……………………….…………………………………….. domiciliat în
…………………….…………………… posesor al C.I (B.I) serie ……nr…………….,
declar că în caz de adjudecare a mijlocului fix - autobuz marca AUTOBUZ BMC
PROBUS/850 TBX, cu ocazia desfășurării licitației publice cu strigare, sunt de acord cu
termenii propuși în modelul de contract de vânzare-cumpărare, prezentat în caietul de
sarcini.
Data

Semnătura

