
OBIECTUL LICITATIEI 

 

Societatea Naţională de Radiocomunicaţii S.A., cu sediul în Şoseaua Olteniţei, nr.103, 

sector 4, Bucureşti, tel: 021.307.3303 / 021.307.3302, organizează licitaţie cu plic închis 

pentru vânzarea unui număr de 48 autovehicule aflate în proprietatea sa. 

Depunerea ofertelor se va face până la data de 15.01.2013, ora 11,00, la sediul SNR. 

Deschiderea ofertelor se va realiza în data de 16.01.2013, ora 11,00. 

II. CANTITATEA OFERITĂ PENTRU VÂNZARE ŞI LOCURILE DE DEPOZITARE 

Marca, tipul, anul fabricației, nr de kilometri parcurși, prețul de pornire şi locaţiile unde 

se găsesc autovehiculele ce fac obiectul licitației se regăsesc în anexele la caietul de 

sarcini. 

III. CONDIŢII OBLIGATORII DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE. 

Ofertele de participare vor conţine , în mod obligatoriu, următoarele documente: 

- copie a Ordinului de Plată sau a Chitanței ce dovedește depunerea garanției de 

participare la licitație. Pe aceste documente se va specifica obligatoriu numărul de 

înmatriculare al autovehiculului/autovehiculelor pentru care s-a făcut opțiunea de 

cumpărare, 

- copie legalizată a certificatului de înmatriculare la Registrul Comerţului şi a 

certificatului de înregistrare fiscală în cazul persoanelor juridice, 

- copie a buletinului/cărții de identitate în termen de valabilitate a solicitantului pentru 

persoane fizice, 

- datele de contact (adresă, telefon) ale solicitantului ,Caietul de sarcini se regăseşte pe 

site-ul www.radiocom.ro – în directorul “Achiziţii” şi se poate vizualiza pe toată durata 

licitaţiei. 

În caz de neadjudecare, vânzătorul îşi rezervă dreptul de a retrage unele autovehicule 

de la următoarea licitaţie, care presupune diminuarea cu 20% din preţul iniţial de 

pornire. Repetarea procesului de depunere a ofertelor se va face în data de 30.01.2013 

la ora 11,00, în aceeaşi locaţie, deschiderea lor va fi la data de 31.01.2013, la ora 

11,00, aceeaşi locaţie. 

În caz de neadjudecare, vânzătorul îşi rezervă dreptul de a retrage unele autovehicule 

de la următoarea licitaţie, care presupune diminuarea cu 40% din preţul iniţial de 

pornire. Repetarea procesului de depunere a ofertelor se va face în data de 13.02.2013 

la ora 11,00, în aceeaşi locaţie, deschiderea lor va fi la data de 14.02.2013, la ora 

11,00, aceeaşi locaţie. 

Relatii suplimentare se pot obtine la telefon: 0720.767.129 - Dl Florentin MIHĂILĂ sau 

0720.767.214 – dl. Ion Coman. E-mail: florin.mihaila@radiocom şi 

ion.coman@radiocom.ro. 
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