
CAIET DE SARCINI 
 

 

I. OBIECTUL LICITAŢIEI 

Valorificarea prin vânzare a autovehiculelor scoase din funcţiune, proprietatea S.N. 

Radiocomunicaţii S.A . 

Vânzarea se va face prin LICITAŢIE PUBLICĂ CU PLIC ÎNCHIS. 

 

II. CANTITATEA OFERITĂ PENTRU VĂNZARE ŞI LOCURILE DE DEPOZITARE  

Autovehiculele scoase la vânzare, sunt în număr de 48 buc şi sunt în proprietatea Sucursala 

Direcţia Radiocomunicaţii Bucureşti si Sediul Central. 

 Listele autovehiculelor scoase la vânzare sunt prezentate în Anexele 1-2 astfel: 

- Anexa 1 – Lista autovehiculelor scoase la vânzare  aparţinând Sediului Central al S.N. 

Radiocomunicaţii. 

- Anexa 2 – Lista autovehiculelor scoase la vânzare  aparţinând Sucursalei Direcţia 

Radiocomunicaţii Bucureşti. 

 

 

III. PREŢURILE DE INCEPERE A LICITAŢIEI: 

Preţurile de pornire a licitaţiei sunt cele prevăzute în Anexele 1-2 pentru toate autovehiculele 

scoase la vânzare. Preţurile au fost stabilite în urma evaluăii fiecărui autovehicul de către un 

expert evaluator.   

IV. CONDIŢII OBLIGATORII DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE 

La licitaţia publică pot participa atât persoane juridice, cât şi persoane fizice române sau 

străine. 

Condiţiile obligatorii de participare la licitaţie pentru persoane fizice sunt următoarele:  

- depunerea în contul S.N.Radiocomunicaţii nr. RO64RNCB0082043569840003 deschis la 

Banca Comerciala Romana – Sucursala Unirii, sau la casierie, din Sos. Oltenitei nr 103, 

Sect. 4, Bucuresti a 5% din valoarea de pornire a autovehiculelor pentru care se licitează, 

sumă ce reprezintă garanţie de participare la licitaţie. Suma se depune în lei la cursul B.N.R 

din ziua efectuarii platii, cu cel puţin trei zile inainte de data stabilită pentru licitaţie.  

- copie BI /CI participant. Odată cu transmiterea copiei va fi prezentat şi documentul în 

original, pentru conformitate. 

Condiţiile obligatorii de participare la licitaţie pentru persoane juridice sunt următoarele:  

- depunerea în contul S.N.Radiocomunicaţii nr. RO64RNCB0082043569840003 deschis la 

Banca Comerciala Romana – Sucursala Unirii sau la casierie, din Sos. Oltenitei nr 103 , 

sect. 4, Bucuresti, a 5% din valoarea de pornire a autovehiculelor pentru care se licitează, 

sumă ce reprezintă garanţie de participare la licitaţie. Suma se depune în lei la cursul B.N.R 

din ziua efectuarii platii, cu cel puţin 3 zile înainte de data stabilita pentru licitaţie. 

- prezentarea in copie conforma cu originalul a certificatului constatator emis de Registrul 

Comertului cu cel mult 30 de zile inainte de data licitatiei,  

- prezentarea unei împuterniciri semnate de conducerea societăţii ofertante, prin care 

desemnează persoana  nominalizată să participe la şedinţa de deschidere a ofertelor . 

 

 



V. EXAMINAREA LA FAŢA LOCULUI A AUTOVEHICULELOR SOLICITATE 

PENTRU CUMPĂRARE 

Autovehiculele solicitate a fi cumpărate pot fi examinate după cum urmează: 

- autovehiculele cuprinse în Anexa 1şi 2 pot fi examinate în Bucureşti, Str. Carpaţi nr 100, 

sector 1, Bucuresti, în incinta Garajului Sucursalei Direcţia Radiocomunicaţii Bucureşti,  

în incinta Centrului de Emisie Tâncăbeşti, situat pe DN1 la Km 27 +500, si la Sediul 

Central din Sos. Oltenitei nr. 103, sector 4, Bucuresti. Informaţii suplimentare despre 

locaţii, se pot afla de la Dl MIHĂILĂ FLORENTIN - şef Formatia auto SNR la telefoanele 

021.307.36.64 sau 0720.767.129 pentru autovehiculele cuprinse în Anexa 1 şi Dl. 

COMAN ION - şef Formaţie auto la telefoanele: 021.307.32.24 sau 0720.767.214 pentru 

autovehiculele cuprinse în Anexa 2. 

 

       VI.      PRINCIPIUL DE ADJUDECARE 

 

- Castigatorul licitatiei va fi desemnat in urma analizei ofertelor financiare (pretul cel 

mai mare), din cei  ce s-au calificat  dupa analiza documentelor depuse. 

-     In caz de balotaj (oferte egale) ca pret pentru acelasi autoturism,  Comisia de licitatie 

va invita la sediul unde se organizeaza licitatia, numai acei ofertanti, pentru departajare 

la o data stabilita  

-     Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei pentru participare vor fi 

respinse si returnate la deschidere 

 

VII. CONŢINUTUL ŞI TERMENUL LIMITĂ DE PREZENTARE A OFERTEI 

Oferta se va prezenta astfel:  

a) documentele de calificare;  

b) oferta financiară introdusă în plic sigilat separat pe care se va mentiona 

“Oferta financiară pentru achizitionarea a urmatoarelor autoturisme:  ”  

 

Documentele de calificare, împreună cu oferta financiară se vor introduce într-un 

plic nou care se va sigila şi pe care se va scrie:  

                        I – Date referitoare la organizator:  

                - denumirea şi adresa organizatorului  

                - menţiunea “Pentru participarea la licitaţia publică – plic inchis - în vederea 

achizitionarii autoturismelor: 

                - mentiunea “A nu se deschide inainte de data de 16.01.2013, ora 11  - pentru 

sedinta din data de 16.01.2013 

                   În caz de neadjudecare, se va menţiona : 

“A nu se deschide inainte de data de 31.01.2013 ora 11  - pentru sedinta din 

data de 31.01.2013 

“A nu se deschide inainte de data de 14.02.2013 ora 11  - pentru sedinta din 

data de 14.02.2013. 

 

II – Date referitoare la ofertant:  

- denumirea şi adresa ofertantului, precum si numarul de telefon, si daca este cazul, 

adresa la care poate fi contactat, alta decat adresa declarata. 

 



-  Documentele/certificatele emise de autorităţi se vor depune în original sau copii 

legalizate. Celelalte documente cuprinse în ofertă, elaborate de ofertant, se vor depune în 

fotocopii care trebuie să fie inteligibile şi să conţină menţiunea „conform cu originalul” sub 

semnătura conducătorului ofertantului sau a unei persoane imputernicite şi ştampila unităţii.  

- Oferta nu va conţine rânduri suplimentare, ştersături sau cuvinte scrise peste scrisul 

iniţial.  

- Organizatorul licitaţiei va refuza primirea ofertelor în plicuri deteriorate sau desfăcute 

indiferent din cauza cui s-a produs acest lucru.  

- Ofertantul este obligat să elaboreze oferta strict în conformitate cu documentele 

licitaţiei.  

VIII.  TERMENUL DE INCHIDERE A DEPUNERII OFERTELOR  

- Depunerea ofertelor se va face la sediul organizatorului, din Sos. Oltenitei nr 103, sector 

4, Bucuresti,  la  secretariat, astfel: 

- până la data de 15.01.2013, ora 11:00, pentru şedinţa din data de 16.01.2013, ora 11 

 

În  caz de neadjudecare, depunerea ofertelor se va face la sediul organizatorului din 

Şos. Olteniţei nr. 103, sector 4, Bucureşti, la secretariat, astfel: 

 

- până la data de 30.01.2013, pentru şedinţa din data de 31.01.2013 la ora 11  

- până la data de 13.02.2013, pentru şedinţa din data de 14.02.2013 la ora 11 

      - Prin  poştă sau curier rapid cu încadrarea în timpul limită de primire a documentelor 

specificate mai sus. 

Organizatorul licitaţiei nu va putea primi oferte după această dată şi oră.  

 

IX.   DURATA DE VALABILITATE A OFERTEI  

     -  Ofertantul va înscrie aceasta durată de valabilitate în declaratia de participare la licitatie  

X.   DATA ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE A LICITAŢIEI 

     -  Deschiderea ofertelor  se va desfăşura la sediul S.N. Radiocomunicaţii din Bucureşti, 

Şos. Olteniţei, nr.103 sector 4, Bucuresti, tel/fax: 031 500 3007 / 021 314 9798, în data de 

16.01.2013 la ora 11. 

- În caz de neadjudecare , vanzatorul isi rezerva dreptul de a retrage unele autovehicule 

de la urmatoarea etapa de licitatie care presupune diminuarea cu 20% din pretul initial  

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

30.01.2013 la ora 11 în aceeiasi locatie,  

-    În caz de neadjudecare , vanzatorul isi rezerva dreptul de a retrage unele autovehicule de 

la urmatoarea etapa de licitatie care presupune diminuarea cu 40% din pretul initial  de 

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

ora 11 în aceeiasi locatie 

 

 

XI.   DESCHIDEREA, EXAMINAREA SI EVALUAREA OFERTELOR  

- Ofertele se vor deschide în data de 16.01.2013, ora 11, după caz,  în data de 31.01.2013 la 

ora 11 sau în data de 14.02.2013 la ora 11 la sediul organizatorului licitaţiei, S.N 

Radiocomunicatii, din Sos. Oltenitei nr. 103, sector 4, Bucuresti,  în prezenta comisiei de licitaţie 

şi a reprezentanţilor împuterniciţi ai ofertanţilor.  

- Comisia de licitaţie va întocmi un proces-verbal de deschidere a ofertelor care urmează să fie 

semnat atât de către membrii comisiei, cât şi de către reprezentanţii ofertanţilor prezenti.  



- Comisia de licitatie va proceda în 3 zile lucratoare la analizarea în detaliu a ofertelor.  

- Comisia de licitaţie are obligatia de a stabili care sunt clarificările necesare pentru evaluarea 

fiecărei oferte, precum şi perioada acordată pentru transmiterea clarificărilor.  

- Comisia de licitaţie are dreptul de a respinge o ofertă în oricare dintre următoarele cazuri:  

a) oferta nu respectă cerinţele prevăzute în prezentele instrucţiuni;  

b) ofertantul nu transmite în perioada precizată de către comisia de licitaţie clarificările solicitate;  

c) dacă o ofertă nu răspunde cerinţelor documentaţiei de licitaţie, aceasta va fi respinsă de către 

comisia de licitaţie.  

d) lipsa la data deschiderii ofertelor a oricărui document menţionat la cap. IV 

e) elaborarea si prezentarea ofertei, cu punctele si subpunctele aferente, conduce la 

descalificarea ofertantului. In caz de neprezentare a unui document, nu este permisă 

completarea ulterioara, neprezentarea având ca efect descalificarea ofertantului. 

XII.  ADJUDECAREA LICITATIEI SI COMUNICAREA REZULTATULUI  

 

- Ofertantul câştigător al licitaţiei va fi ofertantul care prezintă oferta financiară maximă dintre 

ofertele calificate.  

- Comisia va încheia o hotărâre de adjudecare a licitaţiei în care se va menţiona ofertantul 

selecţionat şi ofertanţii neselecţionaţi.  

-  Organizatorul licitaţiei va comunica tuturor ofertanţilor rezultatul aplicării procedurii în cel mult 

7 (sapte) zile de la data la care comisia a stabilit oferta câştigătoare. 

- În situaţia în care ofertantul câştigător îşi retrage oferta dupa adjudecare, Comisia de licitaţie,  

îşi rezervă dreptul de a reanaliza ofertele şi a declara caştigătoare oferta cea mai mare, în 

ordinea descrescătoare a acestora. 

 

      XIII.  MODUL DE VÂNZARE ŞI PLATĂ  

  - Vânzarea se va face pe bază de FACTURA intocmita de catre S.N. Radiocomunicatii S.A. si 

semnata de catre cumparator. Câştigătorul licitaţiei este obligat să semneze FACTURA şi să 

achite contravaloarea autovehiculelor cumparate la preturile adjudecate în termen de 10 zile 

lucrătoare de la primirea notificării prin care a fost declarat câştigător si eliberarea facturii. 

Notificarea se va face la adresa specificată în documentele licitaţiei, prezentate de solicitant. 

Intocmirea FACTURII se va face numai după ce câştigătorul a făcut dovada plăţii autovehicului 

adjudecat. Intrarea în posesie se va realiza în maxim 2 zile lucrătoare de la data emiterii / 

semnării FACTURII  de către ambele părti.  

- Plata se va face cu ordin de plată în contul furnizorului nr. RO64RNCB0082043569840003 

deschis la Banca Comerciala Romana – Sucursala Unirii, sau la casieria unitatii. 

 

XIV. PREVEDERI FINALE 

- În cazul în care persoanele care au depus garanţia de participare, nu mai participă la 

şedinţa de licitaţie, garanţia de participare se restituie la solicitare, in termen de 2 zile.  

- Informaţii despre autovehiculele neadjudecate în primele două faze ale licitaţiei se pot 

obţine de la persoanele nominalizate la pct V. al Caietului de Sarcini. 

-   Intrarea în posesie se va realiza în maxim 2 zile lucrătoare de la data emiterii FACTURII  

si semnarii de către ambele părţi. 

- Autovehiculul/autovehiculele va/vor fi ridicat/e de către noul proprietar din locaţia unde 

a/au putut fi examinat/e în termen de maxim 3 zile de la efectuarea platii. În intervalul 

cuprins între intrarea în posesie şi ridicarea autovehiculului de către noul proprietar, 

vânzătorul are obligatia păstrării în integralitate a stării iniţiale a autovehiculului. 



- Depăşirea termenului de ridicare a autovehiculului exonerează vânzătorul de orice 

răspundere faţă de autovehiculul în cauză şi obligă noul proprietar la plata staţionării în 

locaţia vânzătorului în cuantum de 50 lei/zi de staţionare. 

- Participantii la licitatie pot formula contestatii in cazul in care considera ca nu s-au 

respectat dispozitiile legale referitoare la organizarea si desfasurarea licitatiei. 

- Contestatiile se depun la sediul care a organizat licitatia, in termen de 24 de ore de la 

incheierea acesteia. 

            -   vânzătorul este obligat sa solutioneze contestatia in termen de 5 zile de la depunerea 

acesteia. 

-  garantia de participare la licitatie se restituie integral participantilor care nu au castigat            

licitatia in termen de 5 zile lucratoare de la data inchiderii licitatiei sau dupa solutionarea 

contestatiilor care au fost formulate, daca prin documentele licitatiei nu s-a stipulat altfel. 

- câstigatorul licitatiei are obligatia sa achite integral pretul bunului/bunurilor adjudecat/e,  

în termen de 10 zile de la data primirii notificarii .  

     - În cazul neprezentarii in vederea achitarii bunului/bunurilor adjudicate,  în termenul  de 

10 zile de la data primirii notificării, câstigatorul pierde garantia de participare. 

 

 


