RPLP PIATRA CRAIULUI RA
ZARNESTI
Nr. 7025/19.10.2018

APROBAT,
DIRECTOR GENERAL-SEF OCOL,
ING. ROZOREA GEORGE GABRIEL

INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI
La licitatia publica cu strigare organizata in data de 23/11/2018, ora 10°°, la sediul
RPLP Piatra Craiului RA din strada Postavarului, nr. 5, oras Zarnesti, judet Brasov, in vederea
vanzarii mijlocului fix Autoutilitara Toyota Hilux, numar inmatriculare BV01CWI, serie
sasiu AHTFZ29G609032476, pot participa persoane fizice sau juridice romane sau straine.
1.Prezentarea ofertelor
1.1. Oferta reprezinta angajamentul ferm al ofertantului, in conformitate cu
documentele licitatiei si se depune in vederea participarii la licitatie.
1.2. Oferta trebuie sa fie ferma, fara ambiguitati.
1.3. Oferta este supusa clauzelor juridice si financiare inscrise in documentele ce o
alcatuiesc.
1.4. Organizatorul licitatiei are dreptul sa descalifice orice oferta care nu indeplineste
prin datele prezentate una sau mai multe cerinte din documentele licitatiei.
1.5. Depunerea ofertei reprezinta manifestatrea vointei ofertantului de a intra in
posesia bunului/bunurilor ce fac obiectul licitatiei.
1.6. Revocarea ofertei de catre ofertant dupa deschiderea acesteia in sedinta publica,
sau dupa adjudecare, atrage dupa sine pierderea garantiei de participare.
1.7. La cererea ofertantului, organizatorul il poate informa pe acesta cu privire la
numarul de oferte depuse fara a face referire la numele sau datele de identificare ale celorlalti
ofertanti.
1.8. Ofertele care nu indeplinesc cerintele din documentatie in vederea calificarii vor fi
excluse de la licitatie.
2. Oferta cuprinde:
 dovada achitarii taxei de participare si documentatie in valoare de 50 lei pe baza de
chitanta la casieria RPLP Piatra Craiului RA.
 dovada achitarii garantiei de participare in valoare de 100 lei pentru obiectivul
licitatiei, pe baza de chitanta la casieria RPLP Piatra Craiului RA.
 copie CI in cazul persoanelor fizice sau copie CUI in cazul persoanelor juridice.
 certificat fiscal privind plata impozitelor si taxelor locale in forma originala, valabil la
data organizarii licitatiei (este valabil 30 zile).
 declaratie pe propria raspundere a potentialului cumparator din care rezulta ca a
vizionat produsul pentru care doreste sa liciteze si ca este de acord sa participe la
licitatie.
 imputernicire acordata persoanei care reprezinta cumparatorul pentru persoane
juridice.
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3. Ofertele vor fi redactate in limba romana.
Ofertele se depun la sediul RPLP Piatra Craiului RA in plic inchis si sigilat.
Pe plic se va indica obiectivul licitatiei publice pentru care se depune oferta, si se va
face urmatoarea mentiune „A nu se deschide pana la data de 23/11/2018, ora 10.00”.
Plicul trebuie sa cuprinda:
- dovada achitarii garantiei de participare ;
- dovada achitarii taxei de participare si documentatie ;
- certificat fiscal privind plata impozitelor si taxelor locale.
- copie CI in cazul persoanelor fizice sau copie CUI in cazul persoanelor juridice.
- declaratie pe propria raspundere a potentialului cumparator din care rezulta ca a
vizionat produsul pentru care doreste sa liciteze si ca este de acord sa participe la
licitatie.
- imputernicire acordata persoanei care reprezinta cumparatorul pentru persoane
juridice.
Plicul sigilat va fi depus la sediul RPLP Piatra Craiului RA, birou Secretariat, pana cel
tarziu 23/11/2018, ora 09.00.
Fiecare participant va depune o singura oferta – ce va avea mentiunea mijlocului fix
(numar inmatriculare si serie sasiu) pentru care se oferteaza.
Oferta/ofertele depuse dupa termenul limita de primire prevazut in anuntul publicitar si
in prezenta instructiune, vor fi excluse de la licitatie si vor fi inapoiate ofertantilor fara a fi
deschise.
4.Garantia de participare la licitatie.
4.1. Garantia de participare la licitatie este in cuantum de 100 lei.
4.2. Ofertantul va pierde garantia de participare la licitatie, daca isi retrage oferta
inainte de desemnarea castigatorului.
4.3. Vanzatorul este obligat sa restituie celorlalti ofertanti garantia de participare in
termen de maxim 3 zile de la desemnarea ofertantului castigator.
4.4. Ofertantul castigator va primi garantia de participare odata cu achitarea integrala a
bunului.
5.Data organizarii licitatiei publice
5.1. Licitatia publica va avea loc in ziua de 23/11/2018, ora 10°°, la sediul RPLP
Piatra Craiului RA – str. Postavarului nr. 5, Oras Zarnesti, Judet Brasov.
5.2. La licitatie vor fi luate in considerate ofertele depuse pana la data de 23/11/2018
ora 09°°.
5.3. La data, ora si locul specificate in anuntul publicitar, se vor prezenta membrii
comisiei de licitatie si toti ofertantii, sau imputernicitii acestora, care fac dovada
imputernicirii scrise.
6.Desfasurarea licitatiei
6.1. Pentru desfasurarea licitatiei publice si desemnarea ofertantului castigator, este
obligatorie participarea a cel putin 2 ofertanti validati.
6.2. Plicurile inchise si sigilate vor fi predate comisiei de evaluare la data fixata pentru
deschiderea lor, prevazuta prin anuntul publicitar.
6.3. Dupa deschiderea plicurilor in sedinta publica, comisia de evaluare elimina
ofertele care nu contin totalitatea documentelor si datelor prevazute in instructiunile privind
organizarea si desfasurarea licitatiei.
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6.4. Pentru continuarea desfasurarii procedurii de licitatie este necesar ca dupa
deschiderea plicurilor ce contin documentele de calificare, cel putin doua oferte sa intruneasca
conditiile prevazute in instructiunile privind organizarea si desfasurarea licitatiei.
6.5. Dupa deschiderea plicurilor si eliminarea celor care nu contin in totalitate
documentele si datele prevazute in instructiunile pentru organizarea si desfasurarea procedurii
de licitatie, comisia de evaluare va consemna participantii validati/calificati pentru etapa
urmatoare.
Se considera ofertant calificat ofertantul care a depus documentatia completa si
indeplineste astfel conditiile de calificare stabilite in prezentele Instructiuni, in caz contrar
ofertantul fiind descalificat.
6.6. Presedintele comisiei de evaluare face o scurta descriere a bunului ce face obiectul
procedurii de licitatie, anunta pretul de pornire respectiv valoarea de piata estimata prin
Raportul de reevaluare nr. 2660/2018, pasul de licitare de 2,5% aplicat si prezinta modul de
desfasurare a licitatiei, asigurandu-se ca fiecare participant a inteles procedura.
6.6.1. Pretul de pornire reprezinta valoarea de piata estimata conform Raportului de
reevaluare nr. 2660/2018 respectiv :
Autoutilitara Toyota Hilux, numar inmatriculare BV01CWI, serie sasiu
AHTFZ29G609032476, valoare de piata estimata 3450 EURO echivalent
16.100,00 lei. Valorile nu contin TVA.
Raportul de reevaluare in urma caruia s-a stabilit valoarea de piata pentru mijlocul de
transport, face parte integranta din prezenta instructiune si va sta la baza elaborarii si
prezentarii ofertelor.
6.6.2. Presedintele comisiei conduce licitatia astfel :
a) licitatia se desfasoara dupa regula licitatiei competitive ;
b) daca se ofera pretul de pornire al licitatiei, presedintele comisiei va creste pretul cu cate un
pas de licitare, pana cand unul dintre ofertanti accepta prestul astfel majorat si nimeni nu ofera
un prêt mai mare ;
c) adjudecarea licitatiei se va face in favoarea ofertantului care ofera cel mai mare prêt ;
d) presedintele comisiei anunta clar adjudecatarul si declara inchisa sedinta de licitatie.
6.7. In cazul în care doi sau mai mulţi ofertanţi se află la acelaşi nivel de preţ oferit dar
nu sunt de acord cu urmatorul prag de crestere, se aplica salturi de supralicitare pe fractiuni de
prag, aplicandu-se pentru departajarea ofertantilor principiul competitivitatii.
6.8. Pe baza fisei de adjudecare comisia de evaluare intocmeste un proces verbal de
constatare care cuprinde descrierea procedurii si operatiunile de evaluare, elementele esentiale
ale ofertelor depuse si motivele alegerii ofertantului castigator sau, in cazul in care nu a fost
desemnat castigator nici un ofertant, cauzele respingerii .
6.9. In cazul in care la licitatie va participa un singur ofertant eligibil sau in cazul in
care nici un ofertant participant (declarati eligibili) nu a/au oferit cel putin pretul de pornire,
nu se vor intruni astfel conditiile prevazute prin prezentul pentru desfasurarea licitatiei cu
strigare, fapt ce conduce la repetarea procedurii, si se va consemna in cadrul procesului verbal
incheiat.
6.10. In situatia precizata la pct. 6.9. repetarea licitatiei se va face dupa trecerea a cel
putin 5 zile lucratoare de la data precedentei in aceleasi conditii. Daca dupa organizarea a cel
putin 3 (trei) licitatii publice cu strigare nu este desemnat niciun castigator, se va putea
proceda la organizarea « negocierii » iar pretul va fi diminuat cu un procent de pana la 20%
din pretul de pornire.
6.11. Procedura de negociere se poate realiza doar cu ofertantul/ofertantii participanti
la toate procedurile initiale organizate de institutie (licitatiile deschise cu strigare).
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6.12. In cazul in care nu se prezinta la data si ora stabilita pentru desfasurarea licitatiei,
niciun ofertant, procedura se va relua ulterior in conditiile initiale organizandu-se licitatii
dupa trecerea a 5 zile lucratoare de la data initiala.
6.13. Avand in vedere faptul ca licitatia publica de vanzare se face prin strigare, in
cazul in care ofertantii au obiectiuni la modul de desfasurare a procedurii vor depune
contestatii in maxim 24 ore de la data licitatiei.
6.14. Dupa expirarea termenului de contestatii, se va proceda la incheierea
contractului de vanzare-cumparare sau la emiterea facturii fiscale dupa caz (in situatia in care
ofertantul necastigator/ofertantii necastigatori declara la momentul intocmirii procesului
verbal faptul ca nu are/au obiectiuni – AC poate proceda la incheierea actelor anterior
mentionate la data organizarii licitatiei).

Intocmit
Vizat

Nume si prenume
Nagy Alina
Vasii Cătălin

Functia
Resp. Achizitii publice
Consilier juridic

Data

Semnatura
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