
ANUNŢ

Centrul Jude ean pentru Conservarea i Promovarea Culturii Tradi ionale Brăilaț ș ț
(C.J.C.P.C.T. Brăila), organizează licitaţie publică deschisă cu strigare pentru  vânzarea
următorului bun mobil: AUTOBUZ BMC PROBUS/850 TBX – 1 buc. 

Bunul  ce  face  obiectul  licitaţiei  se  regăse te  la  sediul  ș Facultă ii  de  Inginerieț
Brăila din cadrul  Universită ii ,,Dunărea de Jos”,  Calea Călăra ilor nr. 29 Brăila,ț ș
fiind disponibil spre vizualizare. 

Licitaţia va avea loc la sediul C.J.C.P.C.T. Brăila, Pia a Traian nr.2, în data deț
18.03.2020, ora 10.00,  în caz de neadjudecare următoarele licitaţii  se vor organiza în
datele de 08.04.2020 i 27.04.2020. ș

Pre ul de pornire reprezintă valoarea de pia ă estimată conform Procesului verbalț ț
de stabilire a  valorii  de pia ă nr.  ț 3314 /  03.12.2019,  a bunului  mobil  supus vânzării,
respectiv  AUTOBUZ  BMC  PROBUS/850  TBX,  ce  face  parte  integrantă  din
documenta ia pentru elaborarea ofertelor i este de: ț ș 80.000,00 lei.

Autobuz
Nr.

înmatriculare
An
PIF

Valoare de pia ăț
(lei)

Garan ie deț
participare

(lei)
BMC PROBUS/850

TBX
BR 60CJC 2006 80.000,00 4.000,00

Ofertarea în cadrul licita iei se va face prin STRIGARE, pasul de licitare este deț
5% din pre ul de pornire la licita ie, respectiv 4.000 de lei. ț ț

Criteriul de atribuire a contractului este pre ul cel mai mare licitat.ț
Garan ia de participare pentru autobuz se achită în numerar la Compartimentulț

Financiar-Contabil  al  C.J.C.P.C.T.  Brăila  sau  print  cont  trezorerie  nr.
RO67TREZ1515006XXX003264.

Depunerea documenta iei  de licita ie deschisă cu strigare,  conform caietului  deț ț
sarcini, se poate face până in data de 16.03.2020, ora 14.00 la sediul C.J.C.P.C.T. Brăila,
din Brăila, Pia a Traian nr. 2, jud. Brăila. Licita ia se adresează atât persoanelor fizice, câtț ț
i juridice, poten ial cumpărătoare care au depus dovada achitării garan iei de participareș ț ț
i  a documentelor de participare la licita ie solicitate.ș ț

Rela ii privind modalitatea de a intra în posesia documenta iei de licita ie se potț ț ț
ob ine la tel/fax 0239/614710 sau de pe site-ul ț www.centruldecreatiebraila.ro . 

http://www.centruldecreatiebraila.ro/

