ANUNŢ DE VÂNZARE ,
A UNOR BUNURI , CARE APARŢIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI PITEŞTI,
PRIN LICITAŢIE PUBLICA DESCHISĂ , CU STRIGARE.
S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A., cu sediul în Piteşti, organizează în data de 29.06.2017, la ora
12.00, la sediul său din strada Calea Bucureşti, bl. U 4, mezanin, Piteşti, Jud. Argeş, licitaţie publică deschisă cu
strigare pentru vânzarea unor bunuri de materiale feroase si neferoase scoase din funcţiune,
nedezmembrate, nedemontate rezultate în urma dezmembrǎrii instalaţiilor şi echipamentelor din
C.E.T.Gǎvana şi care aparţin domeniului privat al Municipiului Piteşti.
Cantitǎţile estimative de bunuri de materiale feroase şi neferoase, aflate în stare nedemontata, ce
rezultǎ în urma dezmembrǎrii instalaţiilor şi echipamentelor din C.E.T.Gǎvana, Pitesti scoase la vânzare sunt:
Fier 3.577.848 Kg ; Aluminiu 26.768 Kg ; Cupru 13.225 Kg ; Plumb 2.592 Kg ; Ulei de motor 22.700 Kg .
În caz de neadjudecare , datele de desfăşurare a următoarelor licitaţii sunt:
- data de 06.07.2017 (cel puţin 5 zile de la prima licitaţie) ora 12.00,
- data de 12.07.2017 (cel puţin 5 zile de la a doua licitaţie) ora 12.00.
Documentaţia de participare la licitaţia de vânzare a bunurilor se va pune la dispoziţia persoanelor
fizice sau juridice interesate, contra cost, dupa achitarea la casieria S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. Piteşti,
din str. Calea Bucureşti bl.U4 parter sau cu OP, în contul nr. RO12 RZBR 0000 0600 1303 9693 deschis la
Raiffeisen Bank – Agentia Piteşti, a cotei de cheltuieli de participare, în valoare de 714 lei cu T.V.A.
Relaţii, despre bunurile scoase la licitaţie şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească potenţialii
cumparatori spre a fi admişi la licitaţie, se regǎsesc în caietul de sarcini. Alte relaţii se pot obţine la telefon
0729980360 (dl.Luca Gheorghe), fax 0248.222.965 sau e-mail: office@termopitesti.ro .
Preţul de pornire:
- la licitaţia din data de 29.06.2017 este de: 2.869.620,10 lei fara TVA;
- la licitaţia din data de 06.07.2017 este de: 2.295.696,08 lei fara TVA;
- la licitaţia din data de 12.07.2017 este de: 1.721.772,06 lei fara TVA .
Licitaţia şi adjudecarea se va face pentru întreagul pachet de bunuri feroase si neferoase.
Demontarea, încarcarea, cântǎrirea, transportul bunuri feroase si neferoase la cumparator,
transportul la groapa de gunoi oraşului, a izolaţiei termice degradatǎ, a cǎrǎmizilor refractare demolate, a
moluzului, betonului refractar şi termoizolant, rezultat din demolarea bunurilor şi refacerea zonelor în care sau desfǎşurat operaţiunile de demontare şi dezmembrare a acestor bunuri, paza bunurilor dupǎ predare,
sunt în sarcina şi responsabilitatea exclusivă a cumpărătorului în favoarea căruia se va adjudeca licitaţia, farǎ a
necesita cosuri suplimentare.
Pot participa la licitaţie persoane juridice şi persoane fizice potenţial cumpǎratoare, care au achitat
cota de cheltuieli de participare de 714 lei cu T.V.A., garanţia de participare de 2 % din preţul de pornire
respectiv: 57.392,40 lei fara T.V.A., pentru licitaţia din data de 29.06.2017, 45.913,92 lei fara TVA, pentru
licitaţia din data de 06.07.2017, respectiv 34.435,44 lei fara TVA, pentru liciaţia din data de 12.07.2017 şi
întrunesc condiţiile de calificare prevazute în documentaţia privind organizarea şi desfǎşurarea licitaţiei.
Documentele solicitate participanţilor la licitaţie :
1. Dovada achitării cotei de cheltuieli de participare la licitaţie ;
2. Dovada achitării garanţiei de participare la licitaţie ;
3. Dovada împuternicirii pentru participare la licitaţie în cazul în care ofertanţii nu sunt reprezentanţi
legali împreună cu o copie a cărţii de identitate a împuternicitului.
4. Dovada însuşirii modelului de contract de vânzare cumpărare – depunerea unei copii a modelului de
contract Secţiune III din documentaţia privind licitaţia , semnat şi parafat pe fiecare pagină de către ofertant.
5. Agenţii economici participanţi, persoanele fizice autorizate, la licitaţie vor prezenta pentru calificare :
- declaraţii formulare 1 , 2 , 3 , 4 (modele în documentaţia privind licitaţia) ;
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- certificat de înmatriculare la Registrul Comerţului , certificatul constatator emis O.R.C. , autorizaţia
eliberata de autoritaţile publice de mediu , din care sa reiasa ca au în obiectul de activitate astfel de activitǎţi ,
în copie , cu specificaţia conform cu originalul , valabilǎ la data desfǎşurǎrii licitaţiei ;
- autorizaţia eliberatǎ de autoritǎţile publice de mediu, pentru activitatea de colectare, transport,
depozitare, valorificare sau eliminare de deşeuri ferose şi neferoase în specificul de mai sus, în copie, cu
specificaţia conform cu originalul , valabilǎ la data desfǎşurǎrii licitaţiei.
6. Pentru persoanele juridice străine : documentele edificatoare care să dovedească o formă de
înregistrare ca persoană juridică sau de înregistrare/atestare , ori apartenenţă din punct de vedere
profesional la organisme legal constituite , în conformitate cu prevederile legale din ţara în care este stabilit
ofertantul rezident , traduse în limba româna şi legalizate.
ATENŢIE: Garanţia de participare la licitaţie se achită cu ordin de plată în contul
RO50TREZ0465006XXX000186 , deschis la Trezoreria Municipiului Piteşti , pentru Primaria Municipiului
Pitesti, cod fiscal 4317967. Aceasta se va restitui integral ofertanţilor care nu s-au prezentat şi celor care vor
fi declaraţi necâştigători şi în 5 zile lucrǎtoare ofertantului câştigǎtor conform contract.
Documentele de participare la licitaţia de vânzare a bunurilor se primesc la registratura S.C.TERMO
CALOR CONFORT S.A. Piteşti cel tîrziu cu 2 ore înainte de ora stabilitǎ pentru susţinerea licitaţiei de vânzare a
bunurilor.

COMISIA DE LICITAŢIE numitǎ prin Dispoziţia nr. 780 din 30.05.2017,
Preşedinte
Gabriela Diaconu
Membri:
Cioacǎ Cristina Ioana

Inspector, Unitatea de Monitorizare Servicii Publice şi Coordonare
Asociaţii de Proprietari - Primaria Municipiului Piteşti ;

Mogoş Magdalena

Economist, Biroul Financiar Contabilitate - S.C.Termo Calor Confort
S.A.;
Inginer, Biroul Tehnic ,Producţie, Mediu, Energetic - S.C. Termo Calor
Confort S.A.;
Consilier Juridic, Biroul Juridic - S.C. Termo Calor Confort S.A.;

Matei Lazǎr Gheorghe

Inginer, Serviciul Achiziţii, Administrativ - S.C.Termo Calor Confort S.A.

Anghel Loredana
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