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SERVICIUL DE AMBULANȚĂ OLT
Str. Aleea Tineretului, nr. IA, Slatina
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APROBAT

^VICIUL DE AMBULANȚĂ OLT
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Nr.
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CAIET DE SARCINI

PRIVIND DESFASURAREA PROCEDURII
DE LICITAȚIE PUBLICA DESCHISA CU STRIGARE
organizata in vederea valorificării mijloacelor fixe-mijloace de transport
aflate in proprietatea SAJ OLT

Slatina -2020-

1. Date de identificare ale organizatorului procedurii de licitație
serviciul județean de ambulanta olt, cu sediul în Slatina, str. Aleea Tineretului nr. 1A,

cod fiscal 7989725, tel/fax: 0249.433.302 , e-mail: ambulantaolt@yahoo.com

2. Obiectul procedurii de licitație publica deschisa
Obiectul procedurii il constituie valorificarea prin vanzare a unor mijloace fixe - mijloace de
transport, aflate in prezent in proprietatea SAJ Olt.
Lista bunurilor supuse vanzarii se regăsește in Anexa 1 parte integranta a prezentului
caiet de sarcini.
Locul de depozitare / vizionare al bunurilor este sediul SAJ Olt, Slatina, Aleea Tineretului ,
nr 1A.

3. Descrierea bunurilor
Bunurile supuse vanzarii sunt prezentate in Anexa 1 parte integranta a prezentului caiet de
sarcini.
Participantul la procedura de licitație are posibilitatea de a inspecta/examina bunurile ce fac
obiectul licitației la sediul SJA Olt.
4. Prețul de pornire al licitației si prețul final de vanzare

Prețul de pornire al licitației a fost stabilit potrivit Raportului de evaluare intocmit de
evaluator autorizat si este precizat in Anexa 1.
Saltul de licitație a fost stabilit la valoarea de 50 lei.
Prețul final de vanzare va fi stabilit in urma ședințelor de licitație publica deschisa cu
strigare si va fi precizat in contractul de vanzare-cumparare.

5 Condiții de participare si calificare la procedura de licitație

Participarea la procedura de licitație publica deschisa cu strigare este permisa
persoanelor fizice ( cu excepția persoanelor prevăzute la pct 5.2 din Anexa 2 la HG
841/1995) sau juridice .
Sunt considerați ofertanti calificați, cei care au depus pana la data de desfășurare a
licitației următoarele :
- cerere participare la licitația publica deschisa cu strigare Anexa 2
- dovada achitării la casieria unitatii a taxei de participare in suma de 20 lei.
- copie de pe certificatul de înmatriculare la Registrul comerțului și codul fiscal, pentru
persoanele juridice , sau actul de identitate pentru persoanele fizice.
Participantii au obligația ca, la termenul menționat in anunțul publicitar de vanzare, sa
depună documentele de participare la procedura de licitație publica deschisa cu strigare.
Nu se accepta participarea la licitație a ofertantilor care nu au depus documentele
solicitate pentru participarea la licitație sau au depus documentele de participare după data
limita comunicata in anunțul de vanzare .

6 Desfasurarea licitației

6.1 Licitația publica deschisa cu strigare se organizează la sediul SJA Olt, la ora stabilita
in anunțul de vanzare si se desfasoara in una, doua sau trei ședințe , la care poate participa
un număr nelimitat de ofertanti care au intrat in posesia prezentului Caiet de sarcini.
6.2 Comisia de Licitație verifica si analizeaza documentația participantilor si afiseaza lista
ofertantilor acceptați.
6.3 La ședința de licitație trebuie sa fie prezenti cel puțin 2 ofertanti acceptați.
Președintele Comisiei de Licitație va anunța prețul de pornire pe care il va majora cu saltul
de supralicitatie stabilit la valoarea de 50 lei , pana când unul dintre ofertanti accepta
valoarea astfel majorata si nimeni nu oferă o suma mai mare.
Daca la a treia strigare a ultimei oferte de preț, nu se striga o suma mai mare, președintele
Comisiei de Licitație anunța adjudecarea in favoarea participantului care a oferit suma cea
mai mare.
6.4 în cazul în care nu s-au prezentat minimum doi participanți la licitație sau în cazul în
care nici un ofertant nu a oferit cel puțin prețul de pornire, licitația se va repeta, încheindu-se
proces-verbal de constatare.
6.5 Repetarea licitației se va face după trecerea a cel puțin 5 zile de la data precedentei, iar
prețul inițial va fi diminuat cu pana la 20% .
în cazul în care nici de aceasta data nu se
prezintă cel puțin doi participanți la licitație și nu se oferă cel puțin prețul de pornire, licitația
se va relua după cel puțin 5 zile, iar prețul va fi diminuat cu pana la 40% fata de prima
licitație.
6.6 în cazul în care nici de aceasta data nu a fost oferit cel puțin prețul de pornire al
licitației, comisia de licitație intocmeste un proces-verbal in care consemnează situația de
fapt si il inainteaza conducerii SJA Olt pentru luare la cunoștința si avizare.
6.7 Participant la licitație vor prezenta oferta de preț prin strigare, oferta care trebuie sa
respecte condițiile de salt precizate la deschiderea licitației. Președintele comisiei de licitație
anunța tare și clar suma oferită de licitant.
6.8 Dacă la a treia strigare a ultimei oferte nu se oferă o suma mai mare, președintele
comisiei de licitație anunța adjudecarea licitației în favoarea participantului care a oferit
ultima suma.
6.9 După anunțarea cistigatorului de către președintele comisiei de licitație, se declara
închisă licitația, în urma căreia se întocmește procesul-verbal care se semnează de către
comisia de licitație și de către participant la licitație.
6.10. Procesul-verbal împreună cu documentele privind organizarea și desfășurarea licitației
se arhiveaza la sediul instituției publice vinzatoare.
6.11 Participantii la licitație pot formula contestații motivate, in cazul in care considera ca nu
s-au respectat dispozițiile legale referitoare la organizarea si desfasurarea licitației.
Contestațiile se depun la sediul SJA Olt, în termen de 24 de ore de la incheierea ședinței de
licitație. Instituția publica este obligată sa soluționeze contestația în termen de 5 zile de la
depunerea acesteia
6.12 Câștigătorul licitației publice deschise cu strigare va incheia un contract de vanzare cumpărare cu SAJ OLT conform modelului existent in prezentul caiet de sarcini -Anexa 4si va achita integral prețul adjudecat in termen de 10 zile de la data licitației.
După achitarea integrala a sumei datorate, cumpărătorii vor putea intra in posesia
bunurilor achiziționate prin contractul de vanzare -cumpărare, pe baza unui proces verbal de
predare - primire, al cărui model se gaseste in Anexa 5 la prezentul caiet de sarcini.

7. Acte necesare pentru participarea la procedura de licitație
Documentele pentru participarea la licitație:
- dovada achitării taxei de participare
- Certificat de inmatriculare la Registrul Comerțului si Cod de înregistrare Fiscala - copie;
- BI/CI pentru persoane fizice participante-copie;

La ședința de licitație, in cazul persoanelor fizice, acestea trebuie sa aiba asupra lor un
document (CI/ Bl/) prin care sa isi poata atesta identitatea.
Documentele de participare la licitație pot fi depuse direct la sediul SJA Olt (pe plic se va
menționa denumirea persoanei fizice sau juridice si mențiunea ’’Pentru participare la licitația
publica deschisa cu strigare din data de 10.12.2020 ora 10 “) sau transmise la adresa de
e-mail ambulantaolt@yahoo.com
La data licitației, comisia poate solicita documentele in original pentru conformitate.
In cazul in care participantul este un imputernicit al unei persoane juridice trebuie sa aiba
asupra lui stampila societății.
Termenul limita pentru depunerea documentației pentru licitație este 04.12.2020 ora 16.
Neprezentarea la termen a tuturor documentelor solicitate pentru participarea la procedura
de licitație poate atrage descalificarea participantului respectiv.

8. Dispoziții finale
8.1 Organizatorul procedurii de licitație va permite ofertantilor examinarea/inspectarea
bunurilor supuse procedurii de licitație, in perioada 26.11.2020 - 09.12.2020, in intervalul
orar
9-14 de Luni pana Vineri in baza unei solicitări intocmita conform modeluluiAnexa 3. Examinarea/inspectarea bunurilor se poate efectua doar la locul de
depozitare/prezentare al acestora, respectiv la sediul SJA Olt.
8.2 Participants la procedura de licitație au obligația sa studieze toata documentația
referitoare la aceasta, iar in cazul in care au nelămuriri , au dreptul sa solicite clarificări
suplimentare pana cel târziu doua zile pana la data organizării Icitatiei publice cu strigare.
8.3 In cazul in care de la emiterea caietului de sarcini si pana la momentul licitației se
descoperă vicii de forma sau alte erori ale unor documente ale licitației, modificările vor fi
aduse la cunoștința participantilor la inceperea ședinței de licitație pe baza unui document
oficial.
8.4 Cumpărătorul va deveni proprietar asupra bunurilor numai după achitarea in intregime a
contravalorii prevăzute in contractul de vanzare - cumpărare.
Preluarea bunurilor adjudecate si achitate integral se face in maximum 5 (cinci) zile
calendaristice de la data plătii integrale a acestora. Bunurile se preiau de către cumpărător in
starea in care au fost la momentul licitației, prin grija si pe cheltuiala cumpărătorului.
Informații suplimentare cu privire la licitația publica organizata de SJA OLT se pot obține:
-la sediul din Slatina, Aleea Tineretului nr 1A;
-la numărul de telefon: 0249/43.33.02 , birou Financiar-Contabilitate ;
-la e-mail ambulantaolt@yahoo.com

întocmit
Administrativ
Ec Badescu Anamaria

ANEXA 1

LISTA
Mijloacelor Fixe

1

Autosanitara marca Fiat Ducato

ZFA23000005558503

An
fabricație
1998

2

Autosanitara marca Fiat Ducato

ZFA23000005680226

1998

1.000

3
4

Autosanitara marca Fiat Ducato
Autosanitara marca Fiat Ducato

ZFA23000005556279
ZFA23000005570898

1998
1998

500
1.000

5

Autosanitara marca Fiat Ducato

ZFA23000006169313

2001

1.000

6
7

Autosanitara marca Peugeot Boxer
Autosanitara Dacia 1310 Break

VF3YEDMFC11293931
UU1R1361143434050

2007
2004

600
1.000

8

Autosanitara Dacia 1310 Break

UU1R1361143415637

2004

1.000

Nr

Denumire mijloc fix

Serie sasiu

Preț
pornire
1.000

Obs

Nu se afla in stare
de funcționare
Nu se afla in stare
de funcționare
Avariata
Nu se afla in stare
de funcționare
Nu se afla in stare
de funcționare
Avariata
Nu se afla in stare
de funcționare
Nu se afla in stare
de funcționare

ANEXA 2

CERERE
Subsemnatul................................................ domiciliat
in
............................................................. ,
posesor CI................................... tel............................................................................... reprezentant ai
SC................................................................................................................................................ cu sediul
in...........................................................CUI.................................................... înregistrata la Registrul
Comerțului sub nr......................................... .

Solicit prin prezenta înscrierea la licitația publica deschisa cu strigare organizata de Serviciul
Județean de Ambulanta Olt in data de............................. ora...............

Atașez următoarele documente de participare:
o
o
o

dovada achitării taxei de participare
copie certificat inmatriculare si certificat fiscal pentru persoane juridice
act de identitate pentru persoane fizice

Data

Nume Prenume
(stampila)

ANEXA 3

SOLICITARE EXAMINARE MIJLOACE FIXE
CE FAC OBIECTUL LICITAȚIEI PUBLICE CU STRIGARE ORGANIZATA IN DATA DE

Subsemnatul...................................................... domiciliat in......................................................
in calitate de persoana fizica/imputernicit(a) al S.C.................................................................
CI/CUI
...........................
înregistrata
la
Registrul
Comerțului
.............. /........................ /__________ cu sediul in
............................... doresc
examinarea bunurior ce fac obiectul licitației publice cu strigare
in data de
________________ ora____________ la sediul SJA Olt din Slatina, Aleea Tineretului nr 1 A.

Nume Prenume

Telefon contact

Data

ANEXA 4
CONTRACT DE VANZARE - CUMPĂRARE
PENTRU BUNURILE VÂNDUTE LA LICITAȚIA PUBLICA CU STRIGARE
ORGANIZATA IN DATA DE ......................
Serviciul Județean de Ambulanta Olt cu sediul in Slatina, str. Aleea Tineretului, nr. 1A
telefon/fax 0249-43.33.02, email ambulantaolt@yahoo.com, cod fiscal 7989725 , avand cont
.......................................... deschis la Trezoreria Slatina
reprezentata legal prin Manager
General, Ec. Prina Marinela , in calitate de vanzator
Si
Nume Prenume/ S.C.............................................................................. avand domiciliul/ sediul
in..................................................................................................................................................
CUI
..............................
Nr.
înregistrare
in
Registrul
Comerțului
........................................................................ Tel
E-mail ..........................
avand cont............................................ deschis la ................................................ reprezentata
legal de ............................................. in calitate de cumpărător

au incheiat prezentul contract de vanzare - cumpărare după cum urmeaza:

I - OBIECTUL CONTRACTULUI
Prezentul contract are ca obiect stabilirea drepturilor si obligațiilor ce revin pârtilor, privind
vanzarea bunurilor conform caietului de sarcini, care au fost adjudecate la licitația publica
deschisa cu strigare din data de .............................. organizata de SAJ Olt la sediul
acesteia din Slatina.

II - PREȚUL, VALOAREA CONTRACTULUI SI MODALITĂȚILE DE PLATA
Prețul
de
adjudecare
al
bunului
.................................................................. serie
sasiu...............................................................este de................................ lei.
Vânzătorul se obliga sa vanda, iar cumpărătorul se obliga sa plateasca prețul in termenele
descrise mai jos.
Valoarea totala a contractului de vanzare - cumpărare este de................................. lei si va fi
achitata Serviciului de Ambulanta Olt prin virament in contul deschis la Trezoreria Slatina
sau in numerar, la caseria unitatii.

III - TERMENE SI LOCURI DE LIVRARE - PRELUARE

Vânzătorul are obligația sa puna la dispoziția cumpărătorului bunurile adjudecate, numai
după achitarea integrala a contravalorii acestora de către cumpărător in maxim 10 zile de la
adjudecarea licitației si semnarea contractului.
Locul de livrare este sediul SJA Olt, Slatina, Aleea Tineretului , nr 1A.
Cumpărătorul are obligația de a prelua bunurile adjudecate in termen de 5 (cinci) zile
calendaristice de la data plătii integrale a bunurilor prin semnarea Procesului verbal de
Predare-primire.

IV - RĂSPUNDEREA CONTRACTUALA

Pentru bunurile nepreluate in termenul de 5 (cinci) zile calendaristice de la data plătii
integrale a bunurilor răspunderea pentru paza lor revine in exclusivitate cumpărătorului.
In situația in care, din vina cumpărătorului, bunurile adjudecate si achitate nu sunt preluate
de acesta in termenul convenit prin prezentul contract, dar nu mai mult de 30 zile
calendaristice, contractul de vanzare - cumpărare se desființează de drept, fara a mai fi
necesara o notificare prealabila sau intervenția unei instanțe judecătorești.
Cumpărătorul răspunde de incarnarea si transportul bunurilor de la locul unde sunt
amplasate.
V - FORȚA MAJORA
Partea care invoca evenimentul de forța majora este obligata sa notifice celeilalte parti
evenimentul de forța majora in termen de 3 (trei) zile calendaristice de la inceperea acestuia,
prezentând in cel mai scurt timp posibil documentele de constatare legale emise de către
autoritatile competente.
Părțile vor hotari prin act adițional la prezentul contract, acțiunile ce trebuie intreprinse pentru
a limita efectele negative, continuarea sau rezilierea contractului.
VI-DISPOZIȚII FINALE

Părțile semnatare inteleg sa-si indeplineasca obligațiile asumate prin prezentul contract cu
buna credința, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Prezentul contract inceteaza de drept fara a mai fi nevoie de intervenția unei instanțe
judecătorești in cazul in care una din parti:
□ Dnu executa obligațiile esențiale prevăzute in contract, respectiv obligațiile de plata a
prețului, de predare a bunului sau de ridicare a acestuia;
□ □ este declarata in stare de incapacitate de plata sau a fost declansata procedura de
lichidare inainte de inceperea executării prezentului contract;
□ □ cesionează drepturile si obligațiile sale prevăzute de prezentul contract fara acordul
celeilalte parti.
Litigiile de orice fel, care decurg din executarea contractului de vanzare - cumpărare, se
vor soluționa pe cale amiabila in termen de 15 zile de la producerea incidentului care
determina apariția litigiului, de către reprezentanții desemnați ai vânzătorului si
cumpărătorului. In cazul in care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi transmis spre
soluționare instanțelor judecătorești competente.

Prezentul contract s-a incheiat astazi _____ /_____ /_________ in 2 (doua) exemplare
originale, cu aceeași forța probanta, unul pentru vanzator si unul pentru cumpărător.

Vanzator

Cumpărător

Anexa 5

PROCES VERBAL DE PREDARE - PRIMIRE

Cumpărător
Sediul
CUI___________________________ Nr. Registrul Comerțului
/__________ /_______
Telefon/Fax_________________ /______________ E-mail_______________________

Vanzator: SERVICIUL JUDEȚEAN DE AMBULANTA OLT , cu sediul Social in
Tineretului nr. 1 A, Slatina, jud Olt, CIF: 7989725 ,Telefon/fax 0249-43.33.02

NR.
CRT.
1
2
3

DENUMIRE BUN

SERIE SASIU

Aleea

PREȚ CUMPĂRARE

Certificam prin prezentul proces verbal ca incepand de azi __________________
bunurile descrise mai sus au fost predate de către vanzator cumpărătorului, fiind acceptate
de acesta.

Prezentul proces verbal incheiat azi.................. in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru
fiecare parte.

Va nzator_______________________

C u m pa rator________________________

