
ANUNŢ PUBLICITAR

Consiliul  Local  al  Municipiului  Giurgiu,  cu  sediul  în  Giurgiu,  şos.  Bucureşti,  nr.  49-51,  tel.

0246/213588/213747, fax 0246/215405, cod fiscal R4852455, organizează în data de 15.11.2018, ora 1300,

LICITATIE DESCHISĂ CU STRIGARE, în vederea valorificării prin vânzare a unor bunuri care fac parte

din  sistemul  de  alimentare  centralizată  cu  energie  termică,  formate  din  re ele  termice  demontate  iț ș

nedemontate i care apar in domeniului privat al municipiului Giurgiu, după cum urmează:ș ț

 Conductă aeriană Dn500, 2x400 ml – 46884 Kg; 

 Conductă aeriană Dn500, 2x216 ml – 22566 Kg; 

 Conductă aeriană Dn250, 2x164 ml – 9953 Kg;

 Conductă aeriană Dn250, 2x439 ml – 13416 Kg;

 Conductă aeriană Dn300, 2x225 ml – 14877 Kg;

 Conductă aeriană Dn300, 2x2040 ml – 59095 Kg;

 Cazane de abur cu circula ie naturală debit nominal 105t/h, 980 tone;                        ț

           Cantită ile mai sus men ionate sunt cu valoare estimativă.ț ț

           Licita ia publică deschisă se va face conform prevederilor legale cu respectarea condiţiilor cerute prinț

H.G. nr. 841/1995 privind procedurile  de transmitere fără plată  i  de valorificare  a  bunurilor  apar inândș ț

institu iilor publice i având în vedere HCLM nr. 259/28.06.2018 modificată prin HCLM 451/25.10.2018.ț ș

           În cazul în care nu se prezintă cel pu in doi participan i i nu se oferă cel pu in pre ul de pornire, vor fiț ț ș ț ț

organizate noi edin e de licita ie, unde pre ul va fi diminuat cu până la 30%,  după cum urmează:ș ț ț ț

- 22.11.2018, ora 13 00, pre ul ini ial va fi diminuat cu 10 % fa ă de prima licita ie;ț ț ț ț

- 29.11.2018, ora 13 00, pre ul ini ial va fi diminuat cu 20 % fa ă de prima licita ie;ț ț ț ț

- 05.12.2018, ora 13 00, pre ul ini ial va fi diminuat cu 30 % fa ă de prima licita ie;ț ț ț ț

          Actele doveditoare privind calităţile şi capacităţile cerute ofertanţilor sunt prezentate în caietul de

sarcini, care constituie anexa 3 la H.C.L.M. nr.259/28.06.2018 modificată prin HCLM 451/25.10.2018.

          Caietul de Sarcini se ridică de la Directia Patrimoniu-Compartimentul Urmărire Executare Contracte,

începând cu data  30.10.2018.

          Ofertele se depun la Registratura Primăriei Municipiului Giurgiu, Şos. Bucureşti nr. 49-51, cu 5 zile

înainte de data stabilită pentru inerea sedin ei de licita ie. ț ț ț

          Eventualele litigii se vor soluţiona la instanţa competentă de pe raza municipiului Giurgiu.



          Relaţii  suplimentare  se  pot  obţine  la  telefonul  0246/213588,  int.150,  COMPARTIMENTUL

URMĂRIRE EXECUTARE CONTRACTE.
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