
ROMÂNIA
JUDETUL BACĂU

 COMUNA GURA VĂII
CONSILIUL LOCAL GURA VĂII

Sat Gura Văii, str. Primăriei nr.2, Comuna Gura Văii, judeţul Bacău
Telefon: 0371/407500; fax: 0372/002112, e-mail: primariaguravaii@yahoo.com

Anexa nr. 2
La H.C.L. nr. 83/ 31.08.2022

CAIET DE SARCINI
privind valorificare prin vânzare a unor bunuri scoase din func iune apar inândț ț

patrimoniului privat al Comunei Gura Văii

1. DATE DE IDENTIFICARE ALE ORGANIZATORULOI PROCEDURII DE LICITA IE Ț
Primaria comunei Gura Văii, jude ul Bacău, cu sediul in comuna Gura Văii, sat Gura Văii, jude ulț ț
Bacău.

2. OBIECTUL LICITATIEI
 Obiectul  licitatiei  il  constituie  valorificarea  prin  licita ie  publică  deschisă  cuț

strigare a autovehiculelor rutiere aflate in patrimoniul privat al Comunei Gura Văii, identificate
după urmeaza: AUTOTURISM SKODA OCTAVIA BC  02  PNL.

Obiectul  licitatiei  il  constituie  valorificarea  prin  vanzare  a  autovehiculelor  in
conformitate  cu  prevederile  O.U.G.  nr.57/2019  privind  Codul  administrativ  i  aș
H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plata şi de valorificare a bunurilor
apartinind instituţiilor publice, cu modificările i completările ulterioare ș

3. PRETURILE DE PORNIRE A LICITATIET PUBLICE CU STRIGARE 
AUTOTURISM SKODA OCTAVIA BC  02  PNL – 590,00 lei; 
Pre ul de pornire al licita iei publice deschise cu strigare a fost stabilit avand in vedereț ț

Rapoartele de evaluare intocmite de evaluatorul I.I. Bodron Stelian. 
Pretul de adjudecare al licita iei va deveni pretul contractului de vanzare – cumparare.ț
Valoarea contractului de vanzare - cumparare se va achita integral in termen de 10 zile

de la data adjudecarii. 
Garan ia de participare la licitatie se achita la casieria Primărie comunei Gura Văii sauț

pin ordin de plata in contul  RO 17TREZ0625006XXX000079 deschis la Trezoreria One ti.ș
Garantia de participare la licita ie se va restitui in termen de 5 zile de la finalizareaț

contractului de vanzare - cumparare. 
Contravaloarea  caietului  de  sarcini  este  de  10  lei si  se  achita  la  casieria  Primariei

comunei Gura Văii sau prin ordin de plata in contul RO 17TREZ0625006XXX000079 deschis la
Trezoreria One ti.ș

Valoarea bunurilor vandute se va constitui integral venit la bugetul local. 
Participantii  la  provedura  de  licitatie  au  posibilitatea  de  a  inspecta  bunurile

materiale/autovehiculele cere fac obiectul licita ici, la locul de depozitare.ț
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4. CONDITILE DE PARTICIPARE LA LICITATIE
Pot participa la procedura de licitatiei publica cu strigare, persoanele fizice si juridice, in

calitate de oferan i - potentiali cumpărători, pentru unul sau mai multe categoriile de bunuriț
care fac obiect al vanzarii.

Sunt considera i ofertanti  califica i,  ofertan ii  care fac dovada că nu au datorii  catreț ț ț
bugetul local al comunei Gura Văii.

5.DOCUMENTE NECESARE PENTRU PARTICIPAREA LA PROCEDURA DE LICITA IEȚ

Pentru participarea la licitatie ofertanti - potentiali cumparatori - vor depune pana la
data  si  ora specificată  în  anun ul  licitatiei,  la  sediul  Primăriei  comunei  Gura Văii  oferte  deț
participare, în două plicuri închise, unul exterior si unul interior. 

Ofertantii - potentiali cumparatori, vor depune cate o singură ofertă pentru fiecare din
bunurile  pe care doresc să o cumpere,  iar in situatia in care doresc să cumpere mai multe
categorii ce bunuri, vor depune cate o oferta, distinctă, pentru fiecare bun.

Plicurile exterioare vor contine urmatoarele documente:
1, Declaratie de participare. conform anexei nr.1 la prezentul caiet de sarcini;
2.  Dovada achitării  contravalorit  documenta iei  de licitatie/caiet  de  sarcini  inț

suma de 10 lei, în copie ( la licita ie se va prezenta originalul);ț
3. Dovada achitării garan iei de participare la licitatie in cuantum de 10% dinț

valoarea pre ului de pornirea licita iei pentru fiecare categorie de bunuri pentru careț ț
potentialul comparator depune oferta, în copie ( la licita ie se va preventa originalul);ț

4 Declara ie tip – anexa nr.3 – privind rela ia de rudenie/afunitate cu membriiț ț
comisiei;

5. Documente care certifică identitatea si calitatea potentialulul cumparator,
A - pentru persoane juridice

a) copii de pe certificatul de inmatriculare eliberat de Oficiul Registrul Comertului, 
si de pe certificatul de inregistrare fiscal;

b)  act  de  identitate  al  reprezentantului  legal  sau  al  al  persoanei  care  reprezintă
potentialul
comparator;

c) imputernicire acordată persoanei care reprezinta potentialul cumpărator la sedin aț
de

licita ie, daca este cazul; .ț
d) dovada privind achitarea obliga iilor catre bugetul local al comune Gura Văii, prinț

prezentarea unui certificat de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent, in original
sau copie legalizata, valabil la data licitatiei;

B - pentru persoane fizice
a) copie de pe actul de identitate;
b) în situa ia în care potentialul cumparator este in imposibilitate de a se preazentaț

la  edin a  de  licita ie,  poate  imputernici  o  alta  persoană,  in  baza  une  delega ii,  in  aceastiș ț ț ț
situatie urmand se depune i copia actului de identitate al imputernicitulul;ș

c) dovada privind achitarea obligatiilor către bugetul local al comunei Gura Văii,
prin  prezentarea  unui  certificat  de  atestare  fiscala  eliberat  de  organul  fiscal  competent,  în
original sau în copie legalizata, valabil la data licilatiei;
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Plicurile interioare vor con ine oferta propriu - zisaț
Formularul de oferta completat corspunzator, potrivit anexei nr.2 la prezentul caiet de

sarcini, va con ine în mod obligatoriu semnătura in original a ofertantului.ț
În plicul exterior se introduce plicul interior.
Nu se primese oferte neînchise.

 Pe plicul exterior se va inscrie Documente necesare - licita ia publică cu strigare pentruț
valorificarea prin vanzare a unor autovehicule proprietatea comunei Gura Văii.

Pe plic se va men iona numele ofertantului, denumirea bunului pentru care se depuneț
oferta si sintagma A nu se deschide înainte de data de _____________, ora _______.

In cazul in care pană la termenul limită nu se depune nici o oferta, procedura licitatiei
publice se va relua.

Ofertele depuse si  inregistrate dupa termenul  limita de primire prevăzut in anuntul
publicitar si prezentele instructiuni,  vor fi excluse de la licitatie i vor restituite ofertantilorș
fara a mai fi deschise.

Ofertantii isi pot retrage oferta in baza unei cereri scrise până la expirarea termenului
de depunere a ofertelor, situatie in care se restituie garantia de participare la licita ie. ț

După data expirarii termenului de depunere a ofertelor i data si ora inceperii licitatieiș
nu se mai restitule taxa si garantia de participare.

6. DESFASURAREA LICITATIEI
Licitatia  se  desfisoara  la  data  si  ora  specificate  in  anun ul  privind  organizarea  iț ș

desfăsurarea licitatiei 1a sediul Primariei comunei Gura Văii, sat Gura Văii, str. Primăriei nr.2,
judetul Bacău.

Sedinta de licitatie este condusa de presedintele comisiei, parcurgandu-se urmatoarele
etape:

1. In ziua si la ora stabilite pentru inceperea licitatiei, in cazul in care sunt minimum doi
participanti  la  licitatie,  presedintele  comisiei  de  licitatie  anun a  obiectul  licitatiei,  faceț
prezentarea participantilor la licita ie si constată daca sunt indeplinite condi iile legale pentruț ț
destisurarea acesteia, inclusiv cele de publicitate.

2. Dupa deschiderea plicurilor exterioare, comisia de licitatie analizeazi  documentele
depuse  de  fiecure  olertant  -  potential  curmpirator,  verificând  indeplinirea  condi iilor  deț
participare la licitatie si existenta actelor prevazute in prezeniul caietul de sarcini,

3.  Comisia  de  licita ie  elimină  ofertele  potentialilor  cumparatori  care  nu  contin  inț
totalitate documentele solicitate.

Comisia de licitatie va analiza documentele prezentate si va întocmi lista cu ofertantii
acceptati, excluzând de la participare pe cei care nu au prezentat în totalitate, pana la începerea
licitatiei,  documentele  de  participare.  Rezultatul  analizei  se  consemnează  într-un  proces  -
verbal
care va fi semnat de to i membrii comisiei si de potentialii cumparători prezenti, prin acesteț
semnaturi declarand că nu există nici o obiectie.

4. În cazul in care nu s-au prezentat minimum doi participant la licitatie sau in cazul in
care nici un ofertant nu a oferit cel pu in pre ul de pornire, licita ia se va repeta, încheindu-seț ț ț
proces-verbal de constatare.

Repetarea licitatiei se va face după trecerea a cel pu in 5 zile de la data precedentei, iarț
pre ul initial va fi diminuat cu până la 20%.ț

In cazul in care nici de aceasta data nu se prezinti cel pu in doi participanti la licitatie iș ș
nu se ofera cel putin pretul de pornire, licita ia se va relua dupa cel putin 5 zile, iar pre ul va fiț ț
diminuat cu pana la 40% fata de prima licita ie.ț

In  cazul  in  care  nici  de  aceasta  data  nu  a  fost  oferit  cel  pu in  pre ul  de  pornire  alț ț
licita iei,  se intocmesc documentele de scoatere din func iune, declasare si casare a bunurilor,ț ț
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conform H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plata şi de valorificare a
bunurilor apartinind instituţiilor publice, cu modificările i completările ulterioare.ș

5. Pentru categoriile de autovehicule pentru care au fost depuse cate două oferte care
corespund condi iilor prevazute in prezentul caiet de sarcini, presedintele comisiei de licitatieț
stabileste ordinea de prioritate pentru desiagurarea licitatiei pe fiecare categorie de bunuri.

6.  Se  deschid  plicurile  interioare,  care  contin ofertele  de pret,  presedintele  comisiei
anuntând preturile oferite de fiecare participant, preturi care trebuie si fie cel putin egale cu
pretul minim de pormire a licitatiei.

7. Presedintele comisiei anuntă pretul cel mai mare de la care se porneste strigarea, cu
precizarea saltului de supralicitare de 10% din pretul minim de pornire a licitatiei,

8. Participan ii la licitatie ver prezenta oferta de pret prin strigari, oferta care trebuie săț
respecte cond iile de salt precizate la deschiderea licitatiei. ț

Presedintele comisiei de licitatie anun a tare si clar suma oferita de licitant.ț
Daca la  a  treia strigare a ultimei  oferte nu se striga o sumă mai mare,  presedintele

comisiei de licitatie anuntă adjudecarea licitatiei in favoarea participantului la licitatie care a
oferit ultima suma.

9. După anuntarea castigatorului de către presedintele comisiei de licita ie, se declaraț
inchisa  licitatia,  in  urma  căreia  se  întocmeste  procesul-verbal  care  se  semneaza  de  către
comisia de licitatie si de către participantii la licitatie.

10.  Procesul-verbal  impreună  cu  documentele  privind  organizarea  si  desfă urareaș
licitatiei se arhiveaza la sediul organizatorului.

11. Participantii la licitatie pot formula contestatii in cazul in care considera ca nu s-au
respectat dispozitiile legale referitoare la organizarea si desfagurarea licita iei.ț

12. Contestatiile se depun la sediul organizatorului licitatiei, in termen de 24 de ore de
la incheierea acesteia iar institutia publică organizatoare este oblige să o solutioneze in termen
de 5 zile de la depunerea acesteia.

13. Câstigătorul licitaliee este obligat sa semneze contractul de vanzare-cumparare i saș
achite integral pretul adjudecat al bunului in termende 10 zile de la data licitatiei.

14.  Bunurile  materiale  care  nu  au  fost  vandute  prin  licita ie  pot  fi  valorificateț
dezmembrate, cu aprobarea ordonatorului de credite, prin agen i economici care au ca obiectț
de activitale achizitionarea de materiale refolosibile, prin oferte de pret negociabil.

În cazul in care se desfasoară negocieri de pret, acestea se vor consemna intr-un proces
- verbal de negociere.

7. DISPOZITIL FINALE
Participantii  la  procedura  de  licitatie  au  obligatia  si  studieze  toata  documentatia

referitoare la acesta, iar in cazul in care au nemultumiri la diferite aspecte, au dreptul de a
solicita clarificari  suplimentare. 

Neachitarea de catre persoana câtigatoare a licita iei a pretului adjudecat in termen deț
10 zile de la data licitatici, atrage de drept pierderea dreptului de adjudecare i a garantie deș
participare la licitafie. 

Garantia de participare la licitatie depusa de ofertantul castigitor al licita iei, se re ineț ț
de vanzător pana la achitarea integra a pretulul contractului de vanzare - cumparare. Aceasta
se restituie celorlal i participan i necâstigatori in termen de 5 zile de la data licitatiei, în bazaț ț
unei cereri scrise de restituire. 

Taxele de participare la licita ie nu se restituie, cu excep ia cazului in care licita ia seț ț ț
amana sau se anulează inainte de inceperea desfa urarii ei din vina organizatorulul. ș

În  cazul  anularii  licita iei,  organizatorul  va  comunica hotararea  de anulare,  în  scris,ț
ofertan ilor participan ii i  se va proceda la restituirea garan iilor de participare la licita ieț ț ș ț ț
integral.
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Anexa nr.1 la Caietul de sarcini

DECLARA IE DE PARTICIPAREȚ

Prin prezenta,

Participantul, _________________________________________, cu sediul social/adresa în localitatea
___________________________,  CUI/CNP  _____________________________________,  nr.  registrul  comer uluiț
_________________,  tel./fax  ____________________________,  nemanifestăm  inten ia  de  a  participa  laț
licita ia  publică  deschisă  pentru  achizi ionareaț ț
_____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________
Supuse  procedurii  de licitra ie publică deschisă,  organizată  de Primăria comunei  gura Văii,ț
jude ul Bacău, la data de ____________________________________.ț

Am luat la cuno tin ă de participarea la licita ie i în consecin a, de locul, data i oraș ț ț ș ț ș
indicate  de  dumneavoastră  pentru  edin a  de  licita ie;  din  partea  noastră  va  participa  oș ț ț
persoană autorizată care să ne reprezinte i să semneze actele încheiate cu această ocazie.ș

Semnătura/ tampila ______________________Ș

Data ____________________
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Anexa nr.2 la caietul de sarcini

OFERTANT ______________________________________________
Domiciliul / sediul social ____________________________________

OFERTĂ DE PREȚ

privind licita ia publică din data de ________________________,  având ca obiect valorificarea prinț
vânzare la licita ie publică deschisă cu strigare a unor vehicule rutiere aflate în patrimoniulț
public al comunei Gura Văii, jude ul Bacău.ț

Autovehicul: ______________________________

,
Pre ul oferit: _______________________________ lei.ț

OFERTANT
Semnătura/ tampila __________________ș
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Anexa nr.3 la caietul de sarcini

OFERTANT ______________________________________________
Domiciliul / sediul social ____________________________________

DECLARA IE PE PROPRIA RĂSPUNDEREȚ

Subsemnatul,  ______________________,  cu  domiciliul  în  _____________________,  raportat  la

prevederile pct.5.2 din Anexa nr.2 la H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără

plata  şi  de  valorificare  a  bunurilor  apartinind  instituţiilor  publice,  cu  modificările  iș

completările ulterioare, declar pe propria răspundere faptul că nu în rela ie de rudenie sauț

afinitate cu niciunul  din membrii  comisiei  de licitaţie (respectiv,  sot/  sotie,  frate,  copil  sau

parinte).

OFERTANT
Semnătura/ tampila __________________ș
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