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CAIET DE SARCINI
PENTRU LICITAȚIA DESCHISĂ CU STRIGARE
ORGANIZATĂ PENTRU VÂNZAREA AUTOVEHICULULUI
VW PASSAT, MM 55 PRI

ORGANIZATOR: U.A.T. COMUNA REPEDEA

CONȚINUTUL:
1.Instrucțiuni pentru licitanți
2.Informații privind autovehiculul
3.Formular de inscriere

INSTRUCȚIUNI PENTRU LICITANȚI
Art.1. Obiectul licitației
1.1 Prezentele instrucțiuni reglementează modul de organizare și desfășurare în
data de 18.12.2014 ora 10.00, a licitației deschise, cu strigare cu plata a
autovehiculului VW PASSAT cu nr. de inmatriculare MM 55 PRI
1.2 În caz de neadjudecare a autovehiculului, datele de desfășurare a
următoarelor licitații vor fi stabilite de prin hotârăre de consiliu local.
1.3 Autovehiculul se vinde în condițiile Raportului de Evaluare efectuat de
P.F.A. Petrescu Paul Alin – evaluator autorizat legitimatia nr. 15196 fără nici o
obligație din partea vânzătorului privind cheltuielile legate de încărcareadescărcarea, remorcarea, transportul, asigurarea și alte cheltuieli legate de
preluarea autovehiculului.
1.4 Informații privind autovehiculul se găsesc la Anexa 1 la prezentele
instrucțiuni.
1.5 Se va licita prețul de incepere la vânzare al autovehiculului exprimat în lei,
conform raportului
Art.2. Baza legală
2.1. HG nr.577/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
OUG nr.88/1997
2.2. Norme interne pentru vânzarea mijloacelor fixe si mobile
2.3. HCL nr. 9/2014 privind intocmirea raportului de evaluare a autoturismului
2.4. OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, și a
contractelor de concesiune.
Art.3. Prețul de pornire
3.1. Prețul de pornire pornește de la suma de 19.200 lei
Garanția de participare se va constitui în lei, prin achitarea la casieria Primariei
Comunei Repedea, cu cont deschis la Trezoreria Viseu de Sus, cu cel puțin o zi
înainte de organizarea licitației, sau prin scrisoare de garanție bancară emisă de
către o bancă comercială autorizată de BNR, în favoarea Primăriei Repedea,
valabilă pe o perioadă de cel puțin 90 de zile de la data organizării licitației.
Garanția de participare la licitație este în sumă de 15 lei.
Art.4. Organizarea licitației
4.1. Organizatorul licitației: U.A.T. Comuna Repedea, cu sediul în Repedea,
nr.98, 3694845, jud. Maramures tel./fax 0262366011/0262366065
4.2. Vânzător: U.A.T. Comuna Repedea, cu sediul în Repedea, nr.98, 3694845,
jud. Maramures tel./fax 0262366011/0262366065

4.3. Solicitanți: persoane fizice/juridice române sau străine care își manifestă
dorința de a dobândi autovehiculul în condițiile prezentelor instrucțiuni.
4.3.1. Nu pot participa la licitație:
a) membrii comisiei de licitație și membrii familiilor lor.
b) persoanele fizice sau juridice, române sau străine, care omit să prezinte unul
sau mai multe din documentele solicitate la art.4.
c) persoanele fizice sau juridice, române sau străine, care înregistrează datorii
bugetare restante.
d) persoanele fizice sau juridice, române sau străine, care au avut contracte de
vânzare cumpărare încheiate cu oricare instituție publică implicate, ce au fost
desființate din culpa exclusivă a acestora.
e) persoanele fizice sau juridice, române sau străine care se află în litigiu cu
U.A.T. Repedea
f) persoanele fizice sau juridice, române sau străine ai căror administrator au fost
condamnați penal.
4.4. Anunțarea licitației
U.A.T. Comuna Repedea va face publică licitația prin anunț de presă și pe siteul propriu, www.primariarepedea.ro, unde va fi publicat și caietul de sarcini.
Vânzătorul are obligația de a permite participanților sau reprezentanților
acestora să vizioneze autovehiculele.
Licitantului i se recomandă să vizioneze și să examineze autovehiculul și să
obțină toate informațiile necesare în vederea participării la licitație. Licitantul
poate solicita probă de drum, dar va suporta toate cheltuielile, pierderile sau
daunele în condițiile în care săvârșește un accident.
4.5. Înregistrarea și calificarea licitanților
Licitația va avea loc la sediul Primăriei Comunei Repedea, cu sediul în Repedea,
nr.98, 3694845, jud. Maramures tel./fax 0262366011/0262366065, în data de
18.12.2014, ora 10. Dacă autovehiculul nu se adjudecă în prima licitație, se va
organiza o a doua, respectiv o a treia licitație.
Persoanele interesate pot vizita autovehiculul în toate zilele lucrătoare între orele
8.00-13.00.
Relații suplimentare se pot obține la tel./fax 0262366011/0262366065,
Caietul de sarcini al autovehiculului poate fi vizualizat și descărcat GRATUIT
de pe site-ul Comunei Repedea, www.primariarepedea.ro, sau poate fi obținut de
la sediul Primăriei Repedea în baza unei cereri scrise.
Înregistrarea participanților la licitație se face la sediul Primăriei Comunei
Repedea, în toate zilele lucrătoare, de dinaintea fiecărei licitații. În ziua licitației
nu se mai pot face înregistrări.
Sunt necesare următoare documente:
-copie după buletinul sau cartea de identitate a reprezentantului ofertantului
Calificarea licitanților
Documentele de calificare necesare sunt:
1.Persoanele juridice române vor prezenta:

a) Certificat fiscal privind impozitele și taxele locale eliberat de Primărie*
b) Certificat de atestare fiscal eliberat de Direcția Generală a Finanțelor
Publice*
*Certificatele de la pct.a și b trebuie să fie valabile la data licitației.
c) declarația de inspecție (Formular 4 din Anexa 2) pentru autovehiculul licitat
d) certificatul de înmatriculare de la Oficiul Registrului Comerțului
e) declarație pe propria răspundere că nu se află în reorganizare judiciară sau
faliment
2.Persoanele juridice străine vor prezenta:
a) certificate constatatoare privind îndeplinirea obligațiilor exigibile de
plată(eliberate de autoritățile competente din țara în care ofertantul este rezident)
valabile la data licitație.
b) actul de înmatriculare a societății comerciale străine
3.Persoanele fizice române vor prezenta:
a) copie după actul de identitate
4.Persoanele fizice stăine vor prezenta:
a) copie după pașaport
b) certificatul de cazier sau document similar, care să ateste că nu au fost
condamnate penal
Toate actele depuse vor fi în original sau în copie legalizată și trebuie să fie
valabile la data licitației.
Documentele de calificare vor fi prezentate într-un plic sigilat și marcat cu
denumirea participantului. Documentele trebuie să fie tipărite sau scrise cu
cerneală neradiabilă și vor fi semnate pagină cu pagină de reprezentantul
autorizat corespunzător să angajeze licitantul în contract. Orice ștersătură,
adăugire, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valabile doar dacă sunt
vizate de către persoana/persoanele autorizată/autorizate să angajeze licitantul în
contract.
4.6. Preambulul licitației
Licitația va avea loc la sediul Primăriei Comunei Repedea, nr.98, în data de
18.12.2014, ora 10.00 Dacă autovehiculul nu se adjudecă în prima licitație, se va
organiza o a doua, respectiv o a treia licitație
Vor fi eliminați din licitație toți licitanții care nu îndeplinesc toate condițiile
prevăzute la pct.4.5.
Dacă până la data limită stabilită pentru depunerea documentelor nu s-a înscris
nici o persoană sau dacă nici o persoană înscrisă la licitație nu respectă condițiile
impuse prin caietul de sarcini, procedura se va încheia fără adjudecarea
autovehiculului și se va proceda la o a doua, respectiv a treia licitare.
În cazul în care, până la data limită stabilită pentru înscriere, unul sau mai mulți
licitanți îndeplinesc condițiile impuse prin caietul de sarcini, se organizează
licitația pentru vânzare.

4.7.Faza I
Șeful de ring anunță începerea licitației autovehiculului în ordinea și cu prețul de
pornire stabilit la Art.3.
Licitanții doritori se angajează la acest preț prin ridicarea numărului de ring.
Șeful de ring anunță cu voce tare numerele de ring ale licitanților care s-au
angajat la acest preț.
Licitația se poate desfășura și în prezența a unui singur licitant. În cazul în care
acesta oferă prețul de pornire al licitației, acesta poate fi declarat adjudecatar de
comisia de licitație, fără a fi necesare alte formalități sau repetarea licitației.
În cazul în care la acest preț se angajează doi sau mai mulți licitanți se trece la
,,licitația competitivă” cu pasul de licitație stabilit la Art.3.
În cazul în care la ultimul preț anunțat se ridică un singur număr de ring, după o
așteptare de aproximativ 5 secunde, șeful de ring face următoarele anunțuri:
,,numărul N, X lei o dată”(lovitură de ciocan), așteaptă 5 secunde apoi spune
,,de două ori”(lovitură de ciocan), așteaptă încă aproximativ 5 secunde, apoi
spune ,,adjudecat”(lovitură de ciocan).
Dacă în oricare perioadă de așteptare se angajează unul sau mai mulți licitanți la
ultimul preț anunțat se reia licitația, adăugând la sumă pasul de licitare următor.
În cazul în care la un anumit preț nu se angajează nici un licitant, deși la pasul
anterior au fost cel puțin doi, șeful de ring procedează la trei strigări consecutive
ale prețului, la interval de 5 secunde, anunțând, numai pentru licitanții care au
licitat la pasul anterior, o licitație suplimentară peste prețul ultimului pas,
conform procedurii din faza a II-a.
4.8. Faza a II-a
Șeful de ring anunță majorarea prețului anterior cu pasul de rezervă stabilit la
Art.3. Licitanții doritori se angajează la acest preț prin ridicarea numărului de
ring.
Șeful de ring anunță cu voce tare numerele de ring ale celor care s-au angajat la
acest preț. Licitația se reia similar pentru pașii următori, respectând pasul de
rezervă.
În cazul în care la ultimul preț anunțat se ridică un singur număr de ring, după o
așteptare de aproximativ 5 secunde, șeful de ring face următoarele anunțuri:
,,numărul N, X lei o dată”(lovitură de ciocan), așteaptă aproximativ 5 secunde și
spune ,,de două ori”(lovitură de ciocan), așteaptă încă aproximativ 5 secunde și
spune ,,adjudecat”(lovitură de ciocan).
Dacă în oricare perioadă de așteptare se angajează unul sau mai mulți licitanți la
ultimul preț anunțat, se reia de la pasul următor.
În cazul în care la un preț anunțat nu se angajează nici un participant, deși la
prețul anterior au licitat cel puțin doi, comisia va adjudeca licitația în favoarea
participantului care și-a manifestat primul intenția de cumpărare prin ridicarea
numărului de ring la pasul anterior.

Dacă condițiile o impun, pasul de rezervă poate fi modificat de Comisia de
licitație, în timpul desfășurării licitației.
4.9. Restituirea garanțiilor
a) pentru licitantul câștigător
În cazul în care garanția de participare a fost constituită prin scrisoare/scrisori de
garanție bancară, eliberarea acesteia se va face după plata integrală a
contravalorii autovehiculului.
În situația în care garanția de participare a foast constituită prin ordin de plată în
contul vânzătorului sau prin depunere în numerar la caserie, această sumă devine
parte din valoarea contractului. Din valoarea contractului vânzătorul va deduce
contravaloarea garanției depuse.
În cazul în care licitantul declarat câștigător se face vinovat de nesemnarea
contractului de vânzare-cumpărare în condițiile impuse prin instrucțiunile
licitației, în termenul prevăzut, la prețul de atribuire,
acesta va pierde garanția de participare constituită în favoarea U.A.T. Comuna
Repedea și va decade din drepturile câștigate în urma atribuirii dreptului de a
încheia contractul de vânzare-cumpărare.
În cazul în care câștigătorul pierde dreptul la restituirea garanției, aceasta
rămâne la dispoziția organizatorului licitației.
b) pentru licitanții necâștigători
Garanțiile depuse vor fi restituite licitanților necâștigători, la cererea acestora în
cel mult 3 zile lucrătoare de la data adjudecării licitației.
5.0. Stabilirea licitantului câștigător
Licitantul câștigător va fi declarat cel care în urma parcurgerii etapelor de
licitație de mai sus, s-a angajat să plătească cel mai mare preț, sau în caz de
egalitate la preț a mai multor ofertanți, cel care a formulat primul oferta de preț.
În urma ședinței de licitare se va întocmi Procesul verbal de licitație, care va fi
semnat de toți membrii comisiei și de reprezentanții licitanților prezenți.
5.1. Modalități de plată
Modalitățile și termenele de plată sunt cele prezentate în proiectul de contract de
vânzare-cumpărare (anexa 3).
5.2. Precizări finale
a) Licitația se va ține în limba română, iar toate documentele de înscriere la
licitație precum și cele depuse pe parcursul licitației vor fi întocmite în limba
română.
Fiecare licitant va fi reprezentat oficial în ring de o singură persoană, care va
putea avea un singur însoțitor.
b) În timpul desfășurării ședinței de licitație sunt interzise:
-perturbarea ședinței prin orice mijloace
-acțiuni concertate ale participanților, în scopul influențării rezultatelor
-răspândirea de informații false, de natură a influența rezultatul licitației
-alte acțiuni contrare scopului licitației
- accesul persoanelor in stare de ebrietate este STRIC INTERZIS

Licitanții care încalcă cele menționate anterior vor fi excluși de la licitație și vor
pierde dreptul la restituirea garanției de participare.
c) Eventualele contestații, privind desfășurarea licitației și adjudecarea sa se
depun la sediul Primăriei Comunei Repedeal, în maxim o zi lucrătoare de la data
licitației.
Contestațiile vor fi analizate în termen de 3 zile de la data la care au fost primite,
urmând a transmite contestatarului soluția dată contestației depuse.
d) Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia la sediul vânzătorului.
e) Predarea autovehiculului se face prin protocol de predare-primire numai după
plata integrală a contravalorii autovehiculului adjudecat.
f) Toate obligațiile privind ridicarea, transportul și alte cheltuieli legate de
preluarea autovehiculului sunt în sarcina și pe cheltuiala cumpărătorului.
6.0 Litigii
Orice divergență apărută între părți după înregistrarea licitanților și a
documentelor de participare la licitație, decurgând din sau în legătură cu
prezenta documentație se vor supune instanțelor de judecată competente.
Instrucțiunile au caracter obligatoriu și nerespectarea lor de către participant la
licitație atrage excluderea acestora și după caz pierderea garanțiilor depuse.
Anexa 1

