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REGULAMENT PRIVIND MODUL DE DESFASURARE A VANZARII PRIN LICITATIE CU STRIGARE A

AUTOSPECIAlELOR AMBULANTE CASATE PROPRIETATEA SPITALULUI CLINIC CF TIMISOARA

Prezentulr~gulament·GUprinde:

1. Instrucţiuni pentru Iicitanţi

2. lnforrnaţf privind autospecialele (Anexa 1)

.3. Cerere de participare la licitatie (Anexa 2)

4. Imputernicire (Anexa 3)

5. Contract de vânzare cumpărare (Anexa 4)

INSTRUqlUNI PENTRU lICITANTI

ArU. Obiectullicitaţiei

1. Prpzeptele instrucţiuni reglementează modul de organizare şi desfăşurare În data de
,1,t, OJ '.'20/9 ,ora II ,a licitaţiei deschise, cu strigare cu plata integrala a urmatoarelor
autospeciale:

c------------c----c--------
Autospeciala ambulanta TM-I0-SCF

Autospeciala ambulanta TM-ll-SCF

i AutospeciaJa ambulanta TM-12-SCF
L... _

I

----~-----~
I
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1.2. În caz de negdjudecare a autospecialelor, datele de desfăşurare a următoarelor licitaţii sunt
(q~litJ "i) _~r ..~! ,- ,.~
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1.3. Autospecialele se vor vinde În condiţiile "aşa cum este" , "acolo unde este", fără nici o obligaţie

din partea vânzătorului privind cheltuielile legate de încărcarea-descărcarea, remorcarea,

transportul, asigurarea şi alte cheltuieli legate de preluarea autospecialelor.
1.4 Informaţii privind autospecialele se găsesc la Anexa 1.

1.5 Se va licita preţul de vânzare al autospecialei exprimat În lei.

Art.2. Baza legală

2.1. legea nr. 82/1991 a contabiiităţii, republicată, cu completările şi modificările ulterioare;
OMFP nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile

Legea 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat În active corporale şi necorporale,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 909 din 29 decembrie 1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de

aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si

necorporale, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 54/1997;

Hotărârea Guvernului nr, 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a

bunurilor aparţinând instituţiilor publice cu modificările şi completările ulterioare; Ordonanţa

Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi

valorificare a activelor corporale;

Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea şi duratele
normale de funcţionare a mijloacelor fixe.

Art.3. Preţul de pornire

3~t Preţul depornire,garanţia-depaFticipare,pasurdeOficit~ţieŞi pasul de rezervă sunt prezentate În

tabelul de mai jos. Pretul de pornire este cel din raportul de evaluare intocmit de se Consult Lor-Ena
SRL, evaluater autorizat ANEVAR.

lrir. Denumire autospeciala Pret de Garantia de Pas de I
Iert pornire participare licitare I

h. I
-

Autospeciala ambulanta 11.860 lei 10% = 1.186 lei 100
,

TM-10-SCF
.~

2. I Autospeciala aml::ulanta 14.610 lei 10% = 1.461 lei 100
TM-ll-SCF--

3. Autospeclala ambulanta 15.820 lei 10% =1.582 lei i 100
TM-12-SCF

-

3.2. Pentru a II-a licitaţie preţurile se diminuează cu 20%, iar pentru cea de-a III-a licitaţie cu 40%.
3.3. Garanţia de participare se va constitui În iei si se va plati la caslerla Spitalului Clinic CF Timişoara

cu cel puţin 48 de ore Înaintea desfăşurării licitaţiei.

Art.a. Organizarea licitaţiei

4.1. Organizatorul licitaţiei si vanzator: Spitalul Clinic CF Timisoara, cu sediul În orasul Timisoara,

strada Splaiul Tudor Vladimirescu nr.13-15, Judetul Timis, CUI 2491516, tel/fax 0256 493 088 /

0256491151.

4.2. Solicitanţi/cumparatori: persoane fizice/juridice române sau străine care Îşi manifestă dorinţa de

a dobândi autosperciala/ie În condiţiile prezentului Regulament.

4.3. Nu pot participa la licitaţie:



al membrii comisiei de licitaţie şi membrii familiilor lor;

b) persoanele fizice sau juridice, române sau străine, care omit să prezinte unui sau mai multe din
documentele solicitate la art.5

c) persoanele fizice sau juridice, române sau străine ai căror administratori au fost condamnaţi penal;

4.4. Anunţarea licitaţiei:

al Spitalul Clinic CF Timisoara va face publică licitaţia prin anunţ şi pe site-ul propriu,

www.spitalcftm.ro unde va fi publicat şi prezentul Regulament.

b) Vânzătorul are obligaţia de a permite participanţilor sau reprezentanţilor acestora să vizioneze
autospecialele.

c) Licitantului, i se recomandă să vizioneze şi să examineze autospecialele şi să obţină toate
informaţiile necesare În vederea participării la licitaţie.

4.5. Înregistrarea şi calificarea Iicitanţilor:

al licitaţia va avea loc la sediul Spitalului Clinic CF Timisoara din orasul Timisoara strada Timisoara

nr.13-1S, in data de,J}·Of- 2?/70ra II .Dacă autovehiculele nu se adjudecă la prima licitaţie se
va organiza o a doua, respectiv o a trei; licitaţie În data de}!:f.O/I(J'9,respectiv d1,~,atr~ II .
b) Persoanele interesate pot vizita autovehiculele În toate zilele lucrătoare Între orele 11.00-13.00.

Relaţii suplimentare se pot obţine la teI.0256.203018-Compartiment Administrativ.

c) Înregistrarea participanţilor la licitaţie se face la sediul Spitalului Clinic CF Timisoara, În toate zilele
lucrătoare, de dinaintea fiecărei licitaţii. În ziua licitaţiei nu se mai pot face Înregistrări.

S. Documente necesare inscrierii

5.1. Sunt necesare următoare documente:
Pentru persoane fizice: _

o cerere de participare -Formular 1 din Anexa 2

o Împuternicirea reprezentantului licitantului dacă este cazui -Formular 2 din Anexa 2

o cartea de identitate si copie de pe cartea de identitate a Iicitatorului
Pentru persoane juridice:

o certificatul de Înmatriculare de la Oficiul Registruiui Comerţului,

o declaraţie pe propria răspundere că nu se află În reorganizare judiciară sau faliment,

• copie de pe cartea de identitate a reprezentantului societatii,

o imputernicire din partea societaţii pentru participarea la licitaţie.

5.2. Dacă autovehiculele nu se adjudecă În prima licitaţie. se va organiza o a doua, respectiv o a treia

licitaţie la datele mentionate la art.4.5 al.

5.3. În vederea desfăşurării Iicitaţiei, participanţii vor primi un număr de ring În ordinea cronologică a

Înscrierii la licitaţie, valabil pentru identificarea licitanţilor până În faza finală de adjudecare. Vor fi

eliminati din licitaţie toţi licitanţii care nu Îndeplinesc toate condiţiile prevăzute la pct.5.1. Dacă până

la data limită stabilită pentru depunerea documentelor nu s-a Înscris nici o persoană sau dacă nici o

persoană Înscrisă la licitaţie nu respectă condiţiile impuse prin prezentul Regulament, procedura se

va Încheia fără adjudecarea autovehiculului şi se va proceda la ° a doua, respectiva treia licita re.

6. Desfasurarea licitatiei
6.1. Faza I-Presedintele comisiei de licitatie anuntă Începerea licitaţiei autospecialelor În ordinea şi

cu preţul de pornire stabilit la Art.3.1. Licitanţii doritori se angajează la acest preţ prin ridicarea

numărului de ring. Presedintele Comisiei anunţă Începerea licitaţiei autospecialelor În ordinea şi cu

preţul de pornire stabilit la Art.3.1.Licitaţia se poate desfăşura şi În prezenţa a unui singur licitant

În cazul În care acesta oferă preţul de pornire al licitaţiei, poate fi declarat adjudecat de comisia de

licitaţie, fără a fi necesare alte formalităţi sau repetarea licitaţiei.



În cazul În care la acest preţ se angajează doi sau mai mulţi licitanţi se trece la "licitaţia competitivă"
cu pasul de licitaţie stabilit la Art.3.1.

În cazul În care la ultimul preţ anunţat se ridică un singur număr de ring, după o aşteptare de

aproximativ 5 secunde, presedintele Comisiei face următoareleanunţuri: "numărul N, X lei o dată",

aşteaptă 5 secunde apoi spune "de două ori", aşteaptă Încă aproximativ 5 secunde, apoi spune
"adjudecat".

Dacă În oricare perioadă de aşteptare se angajează unul sau mai mulţi licitanţi la ultimul preţ anunţat

se reia licitaţia, adăugând la sumă pasul de licitare următor.

În cazul În care la un anumit preţ nu se angajează nici un licitant, deşi la pasul anterior au fost cel

puţin doi, presedintele Comisiei procedează la trei strigări consecutive ale preţului, la interval de 5

secunde, anunţând, numai pentru licitanţii care au licitat la pasul anterior, o licitaţie suplimentară

peste preţul ultimului pas, conform procedurii din faza a II-a.

6.2. Faza a !I-a-Presedintele Comisiei anunţă majorarea preţului anterior cu pasul de rezervă stabilit

la Art.3.1 licitanţii doritori se angajează la acest preţ prin ridicarea numărului de ring. Presedintele

Comisiei anunţă cu voce tare numerele de ring ale celor care s-au angajat la acest preţ. licitaţia se

reia simiiar pentru paşii următori, respectând pasul de rezervă. În cazul În care la ultimul preţ

anunţat se ridică un singur număr de ring, după o aşteptare de aproximativ 5 secunde, presedintele

Comisiei face următoarele anunţuri: "numărul N, X lei o dată", aşteaptă aproximativ 5 secunde şi

spune "de două ori", aşteaptă încă aproximativ 5 secunde şi spune "adjudecat". Dacă În oricare

perioadă de aşteptare se angajează unul sau mai mulţi Iicitanţi la ultimul preţ anunţat, se reia de la

pasul următor. În cazul În care la un preţ anunţat nu se angajează nici un participant, deşi la preţul

anterior au licitat cel puţin doi, comisia, va adjudeca licitaţia În favoarea participantului care şi-a

manifestat primul intenţia de cumpărare prin ridicarea nurnăruluidejtng la~pasQI:-anterii:Jr.- -

Dacă condiţiileo-impun:-pasuld~-rezervă poate fi modifi~atde Comisia de licitaţie, în timpul

desfăşurării Iicitaţiei.

7. Restituirea garanţiilor:

al pentru licitantul câştigător, suma depusa drept garantie de participare devine parte din valoarea

contractului. Din valoarea contractului, vânzătorul, va deduce contravaloarea garanţiei depuse. În

cazul În care licitantul declarat câştigător se face vinovat de nesemnarea contractului de vânzare

cumpărare În condiţiile impuse prin prezentul Reguiament în termenul prevăzut, acesta va pierde

garanţia de participare constituită În favoarea Spitalului Clinic CF Timisoara şi va fi decazut din

drepturile câştigate În urma atribuirii contractului de vânzare-cumpărare.

În cazul În care câştigătorul pierde dreptul la restituirea garanţiei, aceasta rămâne la dispoziţia

organizatorului licitaţiei.

b] pentru licitanţii necâştigători garanţiile depuse vor fi restituite În cel mult 3 zile lucrătoare de la

data adjudecării licitaţiei.

8.. Stabilirea Iicitantului câştigător

Licitantul câştigător va fi deciarat cel care În urma parcurgerii etapelor de licitaţie de mai sus, s-a

angajat să plătească cel mai mare preţ, sau În caz de egalitate la preţ a mai muitor ofertanţi, cel care

a formulat primul oferta de preţ. În urma şedinţei de licitare se va Întocmi Procesul-Verbai de

licitaţie, care va fi semnat de toţi membrii comisiei şi de licitanţii prezenţi.

9. Modalităţi de plată

9.1. Modalităţile şi termenele de plată sunt cele prezentate În proiectul de contract de vânzare

cumpărare (anexa 3).



10. Precizări finale

• a) Licitaţia se va ţine În limba română, iar toate documentele de Înscriere la licitaţie precum şi cele

depuse pe parcursullidtaţiei vor fi Întocmite În limba română. Fiecare Iicitant va fi reprezentat oficial

În ring de o singură persoană, care va putea avea un singur Însoţitor.

b) În timpul desfăşurăriişedinţei de licitaţie sunt interzise:

-perturbarea şedinţei prin orice mijloace

-acţiuni concertate ale participanţilor, În scopul influenţării rezultatelor

-răspândirea de informaţii false, de natură a influenţa rezultatul licitaţiei sau alte acţiuni contrare
scopului licitaţiei.

c) Licitanţii care Încalcă cele menţionate anterior vor fi excluşi de la licitaţie şi vor pierde dreptul la

restituirea garanţiei de participare.

d) Eventualele contestaţii, privind desfăşurarea licitaţiei şi adjudecarea sa, se depun la secretariatul

Spitalului Clinic CF Timisoara, in 24 de ore de la data licitaţiei. Contestaţiile vor fi analizate În termen

de 3 zile de la data la care au fost primite, urmând a transmite contestatarului soluţia data.

e) Contractul de vânzare-cumpărare se va Încheia la sediul vânzătorului.

f) Predarea autospecialei se face prin proces - verbal de predare-primire numai după plata integrală

a contravalorii autospecialei adjudecata.

g) Toate obligaţiile privind ridicarea, transportul şi alte cheltuieli legate de preluarea autospecialei

sunt În sarcina şi pe cheltuiala cumpărătorului.

g) Orice divergenţă apărută Între părţi după Înregistrarea licitanţilor şi a documentelor de

participare la licitaţie, decurgând din sau În legătură cu prezenta documentaţie se vor supune

instanţelor de judecată competente.

Prezentul Regulamentare caracter obligatoriu şi nerespectarea lor de către participantii la licitaţie

" atrageexcludereaacestoraşi:după caz'piereerea garanţiilordepuse.,-' ,._' -.--

Compartiment Administrativ,
I

E,c.,~~d.Anderca
'~I\ 1\ , l,.'L-I _
<:»



INFORMATII PRIVIND AUTOSPECIAlElE AMBULANTE

,--------
TM-12-SCFNR INMATRICULARE l'M-I0-SCF TM-ll-SCF

DATA INMATRICULARII 1---~0.OL2004 30.01,2004 30.01.2004

NR IDENTIFICARE WDB9036621 R532821 WDB9036621 R496055 WDB9036621R494856
SERIA CARTII DE IDENTITATE E 024452 E 028508 E 0244453

CATEGORIA AUTOSPECIALA AUTOSPECIALA AUTOSPECIALA

CAROSERIA
AMBULANTA 2+1+1 AMBULANTA 2+1+1 AMBULANTA 2+1+1

DUBLA USI DUBLA USI DUBLA USI-----
MERCEDES-BENZMARCA MERCEDES-BENZ MERCEDES-BENZ

CULOARE ALB ALB ALB
AN FABRICATIE 2003 2003 2003

CARBURANT MOTORINA MOTORINA MOTORINA
COD INVENTAR 21884 , 21885 21886

VALOAREA LA DATA
590996.49 370756.87 370756.87

ACHIZITIONARII

1
OBSERVATII CASATĂ CASATĂ CASATĂ

-

Anexa 1


