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.\luzcul Naţional al Satului „Dimiln': Gunth, cu wdiul În Bucureşti, sector [.
Ş . Kiseleff. ni. 38-30. conform HG. 841/1995 şi Regulamentului 23.10.l995
privind valorificarea bunurilor scoase din functiune. organized/ii licitaţie publică cu
strigare penlru deşeuri lier vechi provenind dimgcncramr EuroPower, mtllopnmpă
Rubin Sllbm'll, pompă mu 4 hu ,. terminal portabil. bormasină Bosli, centrală
termică, centrală telefonică, chei club…. cruce. cinci—m rotopercutor. coturi hidranti.
frigidere Arctic, ghilotinc, mamii-anii. hldrnfhn încă!/inm … 'ni de spalat, plăcuţe
merlizoarei plite clcctriccv tcrmos, suport metalic cup mllncchill. si»; plfcum şi
deşeuri din lemn.

UARU L LICITATIEI:
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până la data de 24.053… tt … …"“, obiectele pot (. vizionate:
şedinţa de licitatie publică cu ungur: şl adjudecate va avea loc la data de

29.053…

8

la sediul institutiei.

DOCUMENTELE DE CAPABILITATE
PARTICIPARE—\ LA LICITATIE sunt:
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a) Copie după Cenificalul clima…… eliberat de

'I'RU

onciul Registrului

Comertului;
h) Copie după cmmoatol dc Înmatriculare eliberat de ORC:
() (enim elibeiat de Direcţia Generală a Finantelor Publice din cure „
rezulte pl ii la II ;. impn/llelor tlatmatc de către ofertant Bugetului de Stat;
d) Îlilputemicil'e pentru persoana parlicipqnlă la strigare din partea ofenaotului.
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al Copie după (Îlirtcu
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BIROUL ACHIZITII PUBLICE
Tcl. Dil/317.9IJD int. 426

Preţul de pornire a licitaţiei este:
pentru fierul vechi „…i… din casarea bunurilor sus-cnumcrate uu
preţdepurnirealli uţ li- 0.65 lei/kg. şi de 0,05 lei/kg. pentru deşeuri
l…… …… su Iei/tonă … 75 Iei/mc lelnu).
Cola de cheltuieli de penicipme, l'cspcctiv garanţia de parti
de 50 lei, sumă carc se va scădea din preţul anul în e…l …ljuilec

…

licilnţlel

Pentru ofertanţii ducllmili necâşllgămri garanţia de panicipai—c sc restituie În
termen de 5 All: lucrătoare de la dam Şedimci dc licitaţie.
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