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"Primaria Municipiului Buzau cu sediul in municipiul Buzau, Piata Daciei nr. 1,
organizeaza in data de 21.10.2021, ora 10.00, sala 24, reluarea licitatiei publice pentru
valorificarea unor bunuri reprezentand instalatii furnizare energie termica ce vor fi
dezafectate din punctele termice ale municipiului.
Persoanele interesate pot intra in posesia caietului de sarcini �i a inventarului
bunurilor la solicitare, de la Primaria Municipiului Buzau, camera 22, prezentand dovada
achitarii contravalorii caietului de sarcini (150 lei) la Directia Economica a Primariei
Municipiului Buzau.
Documentele necesare participarii la licitatie sunt precizate in caietul de sarcini.
Ofertele se depun in plic sigilat la sediul Primariei Municipiului Buzau, la Ghi�eul
Unic, pana la data de 19.10.2021 ora 16.00.
Facem precizarea ca bunurile nu sunt dezmembrate, ca�tigatorul licitatiei va trebui
sa le dezafecteze �i sa le transporte.
Pretul minim de incepere al licitatiei din evaluarea bunurilor, diminuat cu 20%, este
2.640.831 lei, pasul de licitatie fiind de 5% din pretul de pornire la care se adauga TVA.
Se stabile�te o garantie de participare la licitatie in valoare de 52.817 lei,
reprezentand 2% din valoarea bunurilor, care va fi achitata cu O.P. in contul
RO14TREZ1665006XXX000378 deschis la Trezoreria Buzau. Garantia de participare se
va restitui participantilor dupa licitatie. Castigatorului i se va restitui dupa achitarea
bunurilor.
Taxa de participare la licitatie este de 500 lei �i se va achita la casieria Directiei
Finante Publice Locale a Primariei Municipiului Buzau.
'Tn cazul in care nu vor fi indeplinite conditiile H.G. 841/1995, cea de a treia licitatie
publica deschisa va avea loc in data de 28.10.2021, ora 10.00 la aceea�i locatie.
Relatii �i informatii suplimentare se pot obtine de la doamna Toader Anica, telefon
0727.222.516 sau domnul Cosma Marian telefon 0749.093.496."
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