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APROBAT
DUMITRU MARIAN
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AUTOUTILITARĂ NISSAN PICKUP, An fabricație 2005, Înmatriculat
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proprietatea S.C OVERSET SERDIS S.R.L

S.C OVERSET SERDIS S.R.L
C.U.I. 32621634
Sat Smeeni, Comuna Smeeni, Nr. 622, Jud. Buzau

CONŢINUTUL

1. INSTRUCŢIUNI LICITAŢIE.
2. INFORMAŢII PRIVIND AUTOVEHICULUL.
3. FORMULARE.
4. CONTRACT DE VĂNZARE CUMPĂRARE.

1. INSTRUCŢIUNI LICITAŢIE.
Aceste instrucţiuni au caracter obligatoriu, iar nerespectarea lor de catre ofertanţi atrage
dupa sine descalificarea automata a ofertantului.
Organizarea licitaţiei:
-

Organizatorul licitaţiei: S.C OVERSET SERDIS S.R.L, cu sediul în Sat Smeeni,
Comuna Smeeni, Nr. 622 , Jud. Buzau, CUI 32621634, tel/fax:0238 - 732503,
0238 - 732549.
Vanzator: S.C OVERSET SERDIS S.R.L, cu sediul în Sat Smeeni, Comuna Smeeni,
Nr.622 , Jud. Buzau, CUI 32621634, tel/fax: 0238 - 732503,
0238 - 732549.
Solicitanţi: persoane fizice/juridice romane sau straine care îsi manifestă dorinţa de a
dobandi autovehiculul în conditiile prezentelor instuctiuni.

Nu pot participa la licitaţie:
-

membrii comisiei de licitaţie şi membrii familiilor lor.
Persoanele fizice sau juridice, romane şi străine, care omit să prezinte unul sau mai
multe din documentele menţionate mai jos;
Persoanele fizice şi juridice, romane şi străine, care înregistrează datorii bugetare
restante.

Anunțul licitatiei publice deschise
S.C OVERSET SERDIS S.R.L va face publică licitaţia prin anunţ pe site-ul U.A.T
Comuna Smeeni , www.comunasmeeni.ro şi la sediul acesteia din Sat Smeeni, Comuna
Smeeni, Nr.622 , Jud. Buzău, unde va fi publicat şi caietul de sarcini.
Vănzatorul are obligaţia de a permite participanţilor sau reprezentanţilor acestora să
vizioneze autovehicul.
Licitantului i se recomandă să vizioneze si să examineze autovehicul şi să obţină toate
informaţiile necesare în vederea participării la licitaţie.
Inregistrarea şi calificarea licitanţilor
Licitaţia publică deschisă se va desfăşura la sediul S.C OVERSET SERDIS S.R.L
Comuna Smeeni, în data de 11.04.2022, ora 1000.
Daca autovehiculul nu se adjudecă la prima licitaţie, se va organiza o a doua, respectiv
o a treia licitaţie la un interval de minimum 10 zile de la data finalizării ultimei licitaţii.
Persoanele interesate pot viziona autovehiculul în toate zilele lucrătoare între orele
08.00-13.00.
Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0786232150 - Dumitru Marian.
Caietul de sarcini al licitaţiei poate fi vizualizat şi descărcat de pe site-ul U.A.T
Comuna Smeeni, www.comunasmeeni.ro, sau poate fi obtinut de la sediul S.C OVERSET
SERDIS S.R.L în baza unei cereri scrise. Ofertele se vor prezenta păna cel tarziu în data de
04.04.2022 ora 1600 , la sediul U.A.T Comuna Smeeni.
Primarul U.A.T Comuna Smeeni, acţionar unic, va numi prin dispozitie Comisia de
evaluare şi selecţie a ofertelor, care va fi compusă din 3 membri şi va avea următoarea
componentă:
1. Presedinte - ISBASOIU CONSTANTIN- viceprimar – presedinte cu drept de vot;
2. Membru - PREDESCU OLGA – referent superior
3. Membru - DUMITRU MARIAN- administrator S.C OVERSET SERDIS S.R.L

Comisia este legal întrunita numai în prezenta tuturor membrilor săi şi adoptă hotarari prin
votul majorităţii membrilor.
Nu pot face parte din Comisia de evaluare şi selecţie oferte, persoane care:
a) Deţin părti sociale, părti de interes, acţiuni din capitalul subscris al uneia dintre
ofertanţi/candidate;
b) Fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a uneia
dintre ofertanţi/candidate;
c) Au calitatea de soţ/soţie, rude sau afini păna la gradul al IV-lea inclusiv, cu persoanele
care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a
uneia dintre ofertanţi/candidate sau cu persoanele înscrise la licitaţie;
d) Au vreun interes de natura să afecteze impartialitatea pe parcursul procesului de
verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor.
In ziua deschiderii ofertelor, membrii comisiei vor completa o declaratie de
confidentialitate şi imparţialitate, declaraţie care se păstreaza la dosarul licitaţiei.
Primarul U.A.T Comuna Smeeni va numi prin dispoziţie Comisia de analiza şi
soluţionare a contestaţiilor care va fi compusă din 3 membri şi va avea următoarea
componenta:
1. Presedinte - TĂNASE CRISTINA ELENA- consilier juridic, presedinte cu drept de
vot;
2. Membru STĂNCIULESCU FLORIN – consilier superior
3. Membru – STOIAN REMUS – referent superior
Nu pot face parte din Comisia de analiza si solutionare a contestatiilor, persoane
care:
a) Deţin părti sociale, părti de interes, acţiuni din capitalul subscris al uneia dintre
ofertanţi/candidate;
b) Fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a uneia
dintre ofertanţi/candidate;
c) Au calitatea de sot/sotie, rude sau afini pana la gradul al IV-lea inclusiv, cu persoanele
care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a uneia
dintre ofertanţi/candidate sau cu persoanele înscrise la licitaţie;
d) Au vreun interes de natura să afecteze impartialitatea pe parcursul procesului de
verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor.
Licitaţia deschisă se organizeaza la sediul S.C OVERSET SERDIS S.R.L. La licitatie
pot participa un numar nelimitat de ofertanti persoane fizice sau juridice, care au depus
OFERTELE şi prezintă DOCUMENTELE DE PARTICIPARE, conform Caietului de
sarcini aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al U.A.T Comuna Smeeni.
Adjudecarea licitaţiei nu este condiţionată de numarul de participanţi, fiind considerată
valabilă chiar daca s-a depus o singura ofertă care să indeplineasca toate condiţiile solicitate
prin caietul de sarcini.
Pentru a participa la licitaţie, ofertanţii vor depune, pentru a fi inregistrate la
secretariatul S.C OVERSET SERDIS S.R.L, cu sediul din Sat Smeeni, Comuna Smeeni,
Nr. 622, Jud. Buzau, păna la data de 04.04.2022, orele 1600, conform anunţului publicat, un
plic sigilat cu oferta financiară şi cu documentele cerute în caietul de sarcini, pentru
vănzarea autovehiculului. Ofertanţii vor transmite ofertele în plicuri sigilate astfel:
- Plic mare unde se vor găsi documentele de eligibilitate conform caietului de sarcini;
- Plic mic în care se va găsi oferta financiară;

Documentele din plic se vor depune atăt în original căt şi în copie, la sediul S.C
OVERSET SERDIS S.R.L
Ofertanţii trebuie să isi insuseasca toate condiţiile din caietul de sarcini.
Pe plic se va indica numele, prenumele şi domiciliul ofertantului persoana fizică sau
denumirea ofertantului şi sediul social al acestuia, în cazul persoanelor juridice.
Comisia va deschide plicurile, conţinănd documentele de participare.
Ofertele vor fi deschise în prezenta Comisiei de evaluare/selecţie şi a ofertantilor sau
reprezentantilor împuterniciţi ai ofertantilor, la data, ora şi locul indicate, în anunţul de
participare.
Neparticiparea ofertanţilor la sedinţa de deschidere nu condiţionează desfăsurarea
licitaţiei.
Comisia se retrage pentru verificarea documentelor. Dăca este cazul, se exclude de la
licitaţia directă, ofertanţii ale caror documente de participare nu corespund cerinţelor. Se
semneaza de către toti membrii comisiei şi reprezentanţii prezenti, un Proces-verbal care
consemneaza cele petrecute în cadrul sedinţei de deschidere a plicurilor, privind existenta
documentelor de participare şi mentionănd, cănd este cazul, motivele eventualelor
descalificări.
Pentru continuarea procesului de licitaţie, este necesar ca cel putin 1 ofertă sa fie
valabilă.
Comisia examineaza toate ofertele depuse, ia nota de valoarea preţului oferit initial şi
solicită îmbunataţirea acestuia, odată stabilită valoarea finală a preţului, se vor discută
clauzele contractuale specifice fiecarui ofertant.
Dăca cel mai mare nivel al preţului, este oferit de 2 sau mai multi ofertanţi, pentru
departajarea acestora se va solicita îmbunataţirea ofertei financiare.
Comisia stabileşte clasamentul ofertelor şi declară ofertantul căştigator a licitaţiei
directe. In urma licitaţiei directe se întocmeşte un Proces-verbal, semnat de toţi membrii
Comisiei şi de ofertant/ofertanți, continănd aspectele dezbătute în timpul licitaţiei directe.
Pe baza rezultatelor evaluarii ofertelor, Comisia intocmeste un Raport care cuprinde
descrierea procedurii de vănzare şi operatiunilor de evaluare, elementele esenţiale ale ofertelor
depuse si motivele alegerii ofertantului căstigator. In cazul în care nu a fost desemnat
castigator nici un ofertant, sunt menţionate cauzele respingerii acestora.
Presedintele Comisiei de evaluare şi selectie a ofertelor, prin grija secretariatului,
procedeaza la informarea ofertantului căstigator, in termen de 3 zile calendaristice, de la data
declararii ofertei castigatoare. In acelasi timp, se va proceda si la anuntarea ofertantilor
necastigatori, cu indicarea motivelor respingerii ofertei/ofertelor, în cazul în care aceștia nu au
fost prezenți.
Ofertantii care se considera vatamati intr-un drept ori într-un interes legitim printr-un
act al vânzătorului, luat cu incalcarea dispozitiilor legale care reglementeaza procedura
vănzarii prin licitatie/negociere directa, pot depune contestatii în termen de 3 zile de la
primirea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire a vănzarii.
Contestatiile vor fi depuse în acelaşi loc unde s-au depus ofertele, conform anuntului.
In termen de 5 zile calendaristice de la primirea contestatiei, S.C OVERSET SERDIS
S.R.L va solutiona contestatia si va comunica in scris raspunsul sau contestatarului. Acest
raspuns va fi fundamentat in baza Raportului Comisiei de anallizare si solutionare a
contestatiilor, numita prin dispozitia Primarului U.A.T Comuna Smeeni.
In cazul in care contestatia este intemeiata, se va revoca, daca este cazul, hotararea de
desemnare a ofertantului castigator si se va notifica acest lucru tuturor ofertantilor. Simultan,

se va decide anularea licitatiei si organizarea unei noi licitatii, in conditiile prevazute in lege si
in prezentele proceduri.
Garantia de participare se restituie integral tuturor participantilor, în termen de 7 zile de
la data comunicarii privind rezultatul procedurii de vanzare, cu exceptia ofertantului declarat
castigator.
Garantia de participare a ofertantului declarat castigator va fi retinuta, constituindu-se
ca plată parțială a prețului final de vânzare a bunului, urmând ca la întocmirea contractului de
vânzare-cumpărare să achite și diferența de preț.
-

Pierderea garantiei de participare intervine in urmatoarele cazuri:
Daca ofertantul isi retrage oferta dupa data limita de depunere a ofertei;
Ofertantul selectat refuza incheierea contractului de vanzare-cumparare, în termenul
prevăzut;

Contractul de vanzare – cumparare se va incheia in termen de maximum 10 zile
calendaristice, de la data comunicarii rezultatului final al licitatiei. Refuzul ofertantului
declarat castigator de a semna contractul de vanzare-cumparare, în termenul stabilitt, atrage
dupa sine pierderea garantiei depuse pentru participare la licitație. In cazul in care exista
contestatii cu privire la desfasurarea licitatiei/negocierii directa, termenul de incheiere
contract, incepe sa curga de la finalizarea procedurii de solutionare a contestatiilor.
Documente participare licitație:
-

Cerere de participare –Formular 1;

-

Imputernicirea reprezentantului licitantului- Formular 2 (daca este cazul);

-

Copie dupa buletinul sau cartea de identitate a reprezentantului ofertantului;

-

Scrisoare de garantie bancara in original in favoarea S.C OVERSET SERDIS S.R.L conform
modelului anexat prezentelor instructiuni (Formular 3) ori copia ordinului de plata prin care s-a
constituit garantia.

-

intru-un plic sigilat si marcat cu denumirea participantului se vor depune documentele de
calificare de mai jos;
Calificarea licitantilor
Documentele de calificare necesare sunt:
Persoanele juridice romane vor prezenta:
-

Certificat fiscal privind impozitele si taxele locale eliberat de Primarie.

-

Certificat de atestare fiscal eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice care
trebuie sa fie valabil la data licitatiei;

-

Declaratie de inspectie (Formular 4) pentru autovehiculul licitat;

-

Declaratie pe propria raspundere ca nu se afla in reorganizare juridica sau faliment.

Persoanele fizice romane vor prezenta:
-

Copie dupa actul de identitate;

-

Certificatul de cazier juridiciar care sa ateste ca nu au fost condamnate penal;

-

Certificate fiscal privind impozitele si taxele locale eliberat de Primarie, valabil la data
licitatiei;

-

Declaratie de inspectie (Formular 4) pentru autovehiculul licitat.
Toate actele vor fi depuse în original sau în copie legalizată şi trebuie sa fie

valabile la data licitatiei. Documentele de calificare vor fi prezentate intr-un plic sigilat şi
marcat cu denumirea participantului. Documentele trebuie să fie tiparite sau scrise cu cerneală
neradiabila şi vor fi semnate pagină cu pagină de reprezentantul autorizat corespunzator să
angajeze licitantul în contract. Orice ştersatura, adăugire, interliniere sau scris peste cel dinainte
sunt valabile doar daca sunt vizate de către persoana/persoanele autorizata/autorizate să
angajeze licitantul în contract.
Licitatia se va desfasura în sala de sedinte, la sediul S.C OVERSET SERDIS S.R.L
cu sediul Sat Smeeni, Comuna Smeeni, Nr. 622 , Jud. Buzau, CUI 32621634, tel/fax: 0238 732503, 0238 - 732549.
Obiectul licitatiei
-

Obiectul licitatiei il constituie vanzarea autovehiculului:
Autoutilitara Nissan Pickup, An fabricație 2005 nr. Inmatriculare BZ-08-NDB.
Vănzarea prin licitatie publica deschisa a fost aprobata prin H.C.L Nr. 11/28.02.2022,

in baza raportului de evaluare din 22.12.2021, intocmit de Expert Tehnic Judiciar ing. Tesleanu
Gheorghe.
Autoturismul se afla

in proprietatea S.C OVERSET SERDIS S.R.L, parcat in

parcarea S.C OVERSET SERDIS S.R.L din Satul Smeeni, Comuna Smeeni, Nr. 622 , Jud.
Buzau.
Pretul de pornire al autoturismului si garantia de participare este descrisa in urmatorul
tabel.
Nr. crt.

Denumire autoturism

Pret pornire (lei)

1.

Autoutilitara Nissan Pickup

10.400

Garantia de
participare (10%)
1.040

Garanţia de participare se va constitui în lei, prin ordin de plata in contul S.C
OVERSET SERDIS S.R.L,

RO12TREZ1705069XXX004776, deschis la Trezoreria

Operativă Oraş Pogoanele, cu cel puţin 24 de ore inaintea inregistrarii la licitaţie, sau prin
scrisoare de garanţie bancară emisă de catre o banca comerciala autorizata de BNR, in favoarea
S.C OVERSET SERDIS S.R.L, valabila pe o perioada de cel putin 90 de zile de la data
organizarii licitatiei.

2. INFORMATII PRIVIND AUTOVEHICUL
DATE TEHNICE
Autoutilitara Nissan Pickup , nr. BZ-08-NDB
-

Categoria autoutilitara

-

Marca Nissan

-

Tip CPUD22

-

Varianta Pickup 2,5

-

Nr. de omologare FFNS111111T49E3

-

Nr. de identificare JN1CPUD2200830136

-

An fabricatie 2005

-

Masa proprie 1938 kg

-

Masa maxima autorizata 2860 kg

-

Sarcina utila maxima autorizata 922 kg

-

Masa maxima autorizata fata 1.380 kg

-

Masa maxima autorizata spate 1.800 kg

-

Nr. locuri 5

-

Lungime 5090 mm

-

Latime 1825 mm

-

Inaltime 1820 mm

-

Tip motor YD25

-

Serie 193508

-

Capacitate cilindrica 2488 cmc

-

Putere 98 Kw

-

Tip combustibil motorinaturatie nominal 4000 tot/min

-

Tractiune integral

-

Culoare: gri.

Intocmit,

FORMULARE

1. Cerere de participare la licitaţie - Formular 1
2. Imputernicire - Formular 2
3. Scrisoare de garanţie bancară - Formular 3
4. Declaraţie de inspecţie - Formular 4
5. Contract de vănzare - cumpărare

CERERE DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE
Obiectul procedurii : vănzarea autovehiculului marca…………………………….......................
1. Denumirea persoanei juridice/fizice:……………………………………..........................
2. Sediul (adresa completa):……………………tel.fax.…………………………………….
3. Date de identificare a licitantului…………………………………………………………
4. Contul si banca:……………………………………………………………………….......
Garantia de participare s-a constituit prin:
-

Op.Nr…………../………………...

-

Scrisoare de garantie bancară nr………………/……………….

5. Persoana fizică imputernicita să reprezinte societatea la licitatie;
6. Am luat cunostinta de prevederile Instructiunilor pentru licitanţi şi ne angajam ca, in
cazul in care ne adjudecam licitaţia să incheiem contractul de vanzare-cumparare in cel
mult 10 zile de la data desfasurarii licitatiei.
7. In cazul neindeplinirii culpabile a conditiilor impuse prin documentatia de licitatie
acceptam neconditionat pierderea garantiei de participare depusa.
8. Raspundem conform normelor legale in vigoare pentru realitatea datelor si a
informatiilor furnizate si pentru indeplinirea angajamentelor asumate prin prezenta
cerere, precum si prin celelalte documente depuse la inscrierea la licitatie.

(Semnaturile autorizate si stampila)

Cererea a fost inregistrata la S.C OVERSET SERDIS S.R.L cu nr………………….….din
data de……….ora ..

IMPUTERNICIRE
Noi, (denumirea completa a licitantului)___________________________________________
_________________________________________, avand sediul social in (adresa completa)
_______________________________________, telefon ___________, fax_______________
reprezentata prin (nume, prenume, functie)_________________________________________

IMPUTERNICIM
prin prezenta pe dl/d-na ________________________________________________________
(adresa completa)_____________________________________________________________
care se legitimeaza cu B.I (C.I) seria _______nr._____emis de______la data de_________sau
cu pasaport seria__________nr._______emis de_____la data de___________sau cu pasaport
seria__________nr._________emis de_________la data de___________________________

SA PARTICIPE SI SA SEMNEZE IN NUMELE NOSTRU SI PENTRU NOI
La licitatia publica deschisa organizata de S.C OVERSET SERDIS S.R.L, in data de ______,
precum si la etapele urmatoare, pentru vanzarea autovehicului.
Data______________

(Semnaturile autorizate si stampila)

BANCA
(denumire, sediu, telefon, fax)

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ NR.
pentru participarea la licitaţia de vănzare a autovehiculului
In cazul in care licitantul_____________________________________________
a inaintat S.C OVERSET SERDIS S.R.L, documentatia in vederea participarii la licitatia
de vanzare a autovehiculului, garantam in favoarea S.C OVERSET SERDIS S.R.L, pentru
suma de ________, suma pe care ne angajam să o plătim la prima dumneavoastra cerere scrisă
şi fara alta procura in cazul in care ofertantul se afla intr-una dintre urmatoarele situaţii:
-

revoca oferta după adjudecare, fiind declarat căstigator;

-

fiind castigatorul licitatiei, nu semneaza nu executa sau nu îsi îndeplineste integral şi
corespunzator toate obligaţiile asumate prin contract în termenul stabilit;
Prezenta garantie este valabila pana la data de ______________________şi devine nulă

dacă licitatia a fost adjudecata unui alt licitant.
Valabilitatea garanţiei poate fi extinsă, în cazul în care este necesar, la solicitatea S.C
OVERSET SERDIS S.R.L, cu acordul prealabil al licitantului.
Daca păna la expirarea termenului de valabilitate al scrisorii de garanţie, nu s-a primit la
ghişeele băncii, din partea S.C OVERSET SERDIS S.R.L, nici o cerere scrisa de executare,
în stricta conformitate cu termenii şi condiţiile specificate mai sus, aceasta scrisoare de
garantie bancară devine, în mod automat, nulă şi neavenita, indiferent daca este sau nu
restituită.
(denumirea băncii)
Director,

DECLARAŢIE DE INSPECŢIE

Subsemnatul (a) ………………………………………………………………………….
domiciliat

(a)

in……………………………………legitimat

(a)

cu

B.I

(C.I)…………………....seria……….nr……………., declar ca am inspectat autovehiculul
marca………………………cunosc starea lui tehnică, il accept “aşa cum este” şi “acolo unde
se afla” şi ca orice alte pretenţii formulate ulterior vor fi nule şi neavenite.

Data

(Semnătura autorizată şi ştampila)

CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE
Nr._________/______________
Intre:
S.C OVERSET SERDIS S.R.L, cu sediul în cu sediul în Sat Smeeni, Comuna Smeeni, Nr.622 ,
Jud. Buzau, CUI 32621634, tel/fax: 0238 - 732503, nr. înmatriculare la Registrul Comertului
J10/983/2013, reprezentanta de Dumitru Marian, în calitate de
Vănzator,
Dl/Dna………………………………………………..CNP……………………………………………………………………………….
Adresa……………………………………………………………………………………………………………………….………în calitate de
Cumpărator,

1. OBIECTUL CONTRACTULUI DE VĂNZARE - CUMPĂRARE
In baza Procesului Verbal de licitaţie nr………………s-a incheiat prezentul contract în
urmatoarele conditii : S.C OVERSET SERDIS S.R.L, vinde autovehicul
.......................................................................................................................................................
Autovehicul se predă cu urmatorul inventar:………………………………………………………………..
2. PRETUL
Preţul de cumparare stabilit prin licitaţie este de …………………………lei cu T.V.A.
3. DEFINITII
In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) Contract - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor doua părţi, incheiat
între vănzator şi cumparător;
b) Vănzator şi cumpărator – părţile contractante, astfel cum sunt acestea denumite în
prezentul contract;
c) Preţul contractului – preţul plătibil vănzatorului de către cumpărator, în baza
contractului pentru îndeplinirea integral şi corespunzatoare a tuturor obligatiilor
asumate prin contract;
d) Forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul parţilor, care nu se datoreaza
greşelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevazut în momentul încheierii contractului
şi care face imposibila executarea şi, respectiv, indeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: razboaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice
alte catastrofe natural, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo,
enumerarea nefiind exhaustive şi enunţiativă. Nu este considerat forţă majora un
eveniment asemenea celor de mai sus, care, fara a crea o imposibilitate de executare,
face extreme de costisitoare executarea obligatiilor uneia din părti;
e) zi-zi calendaristica; an - 365 de zile;
4. CONDIŢII DE PLATĂ
Vănzarea se face cu plata integrala a contravalorii autovehicului.
Inaintea semnarii contractului de vănzare-cumparare, Cumparatorul va trebui să faca
dovada ca garanţia de participare a fost trecuta în contul Vanzatorului. In situatia în care
garanţia de participare a fost constituită prin scrisoare de garanţie bancară, eliberarea

acesteia se va face dupa plată integrală a contravalorii autovehiculului. In situaţia în care
garanţia de participare a fost constituită prin ordin de plata în contul Vănzatorului, aceasta
sumă devine parte din valoarea contractului. Din valoarea contractului, Vanzatorul va deduce
contravaloarea garanţiei depuse.
Predarea autovehiculului se face prin protocol de predare-primire dupa ce
Cumpăratorul face dovada plaţii integrale a autovehiculului adjudecat.
Plata se va face în termen de pana la 10 zile de la data încheierii contractului de
vănzare - cumpărare, în contul RO12TREZ1705069XXX004776, deschis la Trezoreria
Operativă Oraş Pogoanele.
Neplata în conformitate cu cele de mai sus conduce la rezilierea contractului, anularea
vănzarii şi pierderii garanţiei de participare.
5. CONDIŢII DE LIVRARE
Cumparatorul se angajeaza să preia autovehiculul “ aşa cum este” , “acolo unde este”.
Predarea autovehiculului se va face pe baza de protocol de predare primire care
devine anexă la prezentul contract.
Vănzatorul se angajeaza să predea autovehiculul liber de sarcini.
6. OBLIGAŢII CONTRACTUALE
Vănzatorul garantează că nu exista sechestru sau gaj pe autovehiculul care face
obiectul contractului.
Toate taxele si cheltuielile legate de preluarea autovehiculului vor fi suportate de
Cumpărator .
Toate cheltuielile legate de încarcarea- descărcarea, remorcarea, transportul,
asigurarea şi altele asemenea pentru autovehicul vor fi în sarcina Cumparatorului.
7. FORŢA MAJORĂ
Forta majora exonereaza de raspundere partea care o invoca cu respectarea
condiţiilor legale.
8. ALTE CLAUZE
Eventualele litigii care pot aparea în derularea contractului, vor fi soluţionate de părti
pe cale amiabila, iar în caz de nerezolvare, vor fi soluţionate de instanţele de judecata
competente.
Părtile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional.
9. DISPOZIŢII FINALE
Acest contract întra în vigoare la data semnării lui.
Caietul de sarcini, Procesul-verbal de licitaţie şi protocolul de predare-primire devin
anexă la contract.
Acest contract este semnat in 2 exemplare, din care unul pentru vănzator şi unul
pentru cumparător.
VĂNZĂTOR,

CUMPARĂTOR

