
                ANUNT 

 

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

sector 4, Bucureşti, tel: 021.307.3303 / 021.307.3302, organizează vânzarea unui 

număr de 50 autovehicule aflate în proprietatea sa, care sunt uzate, casate si aprobate 

in cadrul Programului de stimulare a innoirii parcului auto national RABLA 2013, la 

pozitia 34/17.10.2013 in vederea obtinerii a 50 vouchere. 

Depunerea ofertelor se va face până la data de JOI 31.10.2013, ora 11,00,  in plic 

inchis , cu mentiunea “ Oferta Colectori Autorizati AFM – pentru RABLA 2013 ”, in 

data de  JOI 31.10.2013, la  sediul SNR, Sos Oltenitei nr. 103 .         

Deschiderea ofertelor se va realiza în data de JOI 31.10.2013, ora 13,00. 

II. CANTITATEA OFERITĂ PENTRU VÂNZARE ŞI LOCURILE DE DEPOZITARE 

Marca, tipul, anul fabricației, locaţiile unde se găsesc autovehiculele ce fac obiectul 

licitației se regăsesc în anexa 1 la caietul de sarcini. 

III. CONDIŢII OBLIGATORII DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE 

 

a) Pentru inscrierea la licitatie, cumparatorul trebuie sa fie OBLIGATORIU acceptat 

in cadrul Programului de Stimulare a parcului auto  RABLA 2013– in calitate de 

Colector. 

b) Cheltuielile cu ridicarea tuturor autovehiculelor uzate de la adresele mentionate, 

sunt in sarcina cumparatorului. 

c) Incheierea tuturor formalitatilor privind primirea, custodia, si predarea acestora, 

incheindu-se cu predarea vouchere-lor, conf. ORDIN   Nr. 1239 din 14 mai 2013, pentru 

aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto 

naţional in termenul stabilit cu vanzatorul, termen ce nu trebuie sa depaseasca 10 zile . 

Cumparatorul va prezenta in oferta, pretul oferit per.kg/deseu autovehicole, 
pentru cele 59.006 kg, conform Anexa 1, termenele de ridicare a autoturismelor din 
locatiile prezentate, termenele de finalizare a procedurilor privind incheierea 
documentatiei si dezmembrarea lor, precum  si predarea vouchere-lor catre vanzator. 

III. CRITERII  DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI 

Criteriile aplicate pentru atribuirea castigatorului sunt: 
Pretul cel mai mare oferit pe deseuri, pentru cele 59.006 kg, conform Anexa 1.  

 

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

E-mail: florin.mihaila@radiocom  
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