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ANUNT LICITATIE DESCHISA  PENTRU VANZAREA ACTIVULUI MOBIL      
 “ CISTERNA DE APA” 

 
 
 

Primaria Gura Vaii, cu sediul in satul Gura Vaii, comuna Gura Vaii, judetul Bacau, tel- 
0234/334500, fax: 0234/334826, reprezentata legal prin primar Valerica Mihalcea                      e-mail : 
primariaguravaii@yahoo.com , organizează licitatie deschisa pentru vanzarea activului mobil          
“ cisterna de apa” după cum urmează: 
- Cisterna de apa din tabla  de 6 mm  cu masa metalica de 1200 kg, ce prezinta efecte ale coroziunii 

la interior si care nu prezinta siguranta in folosirea acestuia ca rezervor de apa; 
- Cisterna este de fapt, in present un rezervor cilindric cu o capacitate de inmagazinare de 10 mc 

avand dimensiunile 3 m lungime si diamentru de 2 ml; 
- Anul punerii in funciune 2001. 

Caietul de sarcini al licitației care cuprinde documentele si condițiile de participare la licitație 
poate fi procurat, contra cost, de la sediul primariei comunei Gura Vaii, in zilele lucrătoare, începând cu 
data de 09.02.2017, intre ora 14:00, pana cel târziu la data de 24.02.2017 ora 11:00. Cisterna  pot fi 
văzuta la sediul unității 

 Prețul Caietului de sarcini este de 10 lei..  

 Garanție de participare reprezinta 5 % din pretul activului mobil, valoarea garantiei- 39 lei.  
 Plățile corespunzătoare pentru achitarea Caietului de sarcini si a garantiei  de participare se vor face la 
casieria primariei Gura Vaii. 
Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune la sediul unității, pana in data de 28.02.2017, ora 
14:00, oferta ce va contine documentele de participare prevăzute de Caietul de sarcini. Deschiderea 
plicurilor cu documentele de participare la licitație se va face in prezenta comisiei de evaluare, la data 
de 01.03.2017, orele 14:00.  
In caz de adjudecare /neadjudecare, următoarea licitație deschisa  va avea loc conform calendarului 
procedurii.  
Contractul de vanzare –cumparare se va incheia la data de 17.03.2017  
Prețul de pornire al licitației pentru activul mobil este de 780 lei cu TVA inclus. 

Alte relații referitoare la licitație se pot obține la telefon 0234/334500, fax: 0234/334826, 
persoana de contact fiind Tataru Mihaela – Gina 
 

 
 
Primar                 Intocmit, 
Valerica Mihalcea                         Cons. Achizitii -publice 
                                                                                                      Mihaela -  Gina Tataru  
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