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Ofertanţii au obligaţia de a analiza cu atentie Documentaţia de Atribuire si de a pregăti oferta, conform
tuturor instrucţiunilor, formularelor, prevederilor contractuale conţinute in aceasta documentaţie.

I. JNFOmfATI! GENERALE PRIVIND ADMINISTRAŢIA PORTUARA

Denumire:
CN. ADMINISTRAŢIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME S.A. GALAŢI
Adresa: Str. Portului, Nr. 34
Localitate: Galaţi, iud. Galaţi
Cod postai: 800025
Romania
Persoane de contact:
Telefon: +40 236 460660/1/2/3/4/5
Mehedint Adriana - Serviciul Comercial
E-mail: facturarc@apdmgalati.ro
apdm@apdmgalati.ro
Adresa de intemet:w\vw.apdmgalati.ro

II. CALENDARUL PROCEDURII DE LICITAŢIE PUBLICA CU STRIGARE

DATA
Publicarea Anunţului de Licitaţie

13.04.2022

11.00, am

Termen limita depunere a documentelor
de participare la licitaţie

28.04.2022

11.00, am

Data desfăşurării licitaţiei

03.05.2022

11.00, am

Data repetării licitaţiei in cazul in care
sunt mai puţin de 2 ofertanţi

10.05.2022

11.00, am

Comunicarea rezultatului licitaţiei

Termen de depunere a contestaţiilor

Termen de răspuns a contestaţiilor

Semnarea contractului de vânzare

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE
Vaiorificare mijloc fix

LOCAŢIA

ORA

In termen c e 3 zile
lucratoare de la adjudecare
In termen de 3 zile
lucratoare de la data
comunicării rezultatului
licitaţiei
In termen de 3 zile
lucratoare de la data primirii
contestaţiilor
In termen de maxim de 7
zile lucratoare de la data
împlinirii termenului de
finalizare a procedurii
contestaţiilor.

•
•
•

Site; >^^>iv.apdmgalati.ro
Viata Libera
Olx - site specializat de
vânzări auto.
C.N. APDM S.A. Galaţi
Strada Portului Nr. 34
C.N. APDM S.A. Galaţi
Strada Portului Nr. 34
C.N. APDM S.A. Galaţi
Strada Portului Nr. 34
-

C.N. APDM S.A. Galaţi
Strada Portului Nr. 34
C.N. APDM S.A. Galaţi
Strada Portului Nr. 34

C.N. APDM S.A. Galaţi
Strada Portului Nr. 34
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III. INSTRUCŢIUNI PRIllND ORGANIZAREA SI DESFASVRAREA PROCEDURII DE
ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE VÂNZARE - CUMPĂRARE A AUTOTURISMULUI
HYUNDAI SANTA FE AFLAT IN PROPRIETATEA COMPANIEI
Licitaţia va fi de forma ^LICITAŢIE PUBLICA CU STRIGARE”
•

•

•

•
•

•

•
•
•

•

•
•

•

•

•

Licitaţia se va desfasura numai daca pentru bunul propus spre vanzare se vor prezenta cel puţin 2
ofertanţi eligibili, care vor accepta condiţiile licitaţiei stabilite prin caietul de sarcini si preţul de
vanzare, care reprezintă valoarea minima de pornire la licitaţie, in caz contrar licitaţia se amana si
se va încheia un proces - verbal de constatare, iar licitaţia se va repeta, in acelaşi loc si la aceeaşi
ora, conform calendarului procedurii.
Daca, la primul termen se prezintă cel puţin 2 ofertanţi, la data si la ora comunicate in calendarul
procedurii, comisia de licitaţie numita de C.N. APDM S.A. Galaţi va deschide ofertele si va
verifica, formal, daca ofertanţii sunt eligibili. Se va întocmi procesul verbal al şedinţei de
deschidere a ofertelor.
In cazul in care la prima şedinţa de licitaţie se va prezenta un singur ofertant, licitaţia se reia la data
comunicata in calendarul procedurii, iar documentele prezentate la prima şedinţa de licitaţie de
către acest unic ofertant raman valabile. Comisia de licitaţie va deschide oferta depusa de către
acesta si va verifica, formal, îndeplinirea criteriilor de calificare de către ofertant pentru a constata
daca este sau nu eligibil.
Documentaţiile de participare la licitaţie se depun la sediul C.N. APDM S.A. Galaţi cu cel puţin
doua zile lucratoare înainte de data desfăşurării licitaţiei si se înregistrează in ordinea primirii lor.
In cazul in care la a doua licitaţie se va prezenta un singur ofertant, Comisia de licitaţie va constata
eligibilitatea acestuia, si daca acesta va accepta condiţiile licitaţiei stabilite prin caietul de sarcini si
preţul minim de pornire al licitaţiei, licitaţia se va adjudeca in favoarea acestuia.
Daca din diferite motive C.N. APDM S.A. Galaţi decide amanarea sau anularea licitaţiei, decizia
de amanare sau anulare nu poate fi atacata de ofertanţi, daca aceasta este luata de comisia de
licitaţie pana in momentul in care ofertanţii isi prezintă ofertele.
Daca ofertanţii nu sunt declaraţi eligibili, atunci comisia de licitaţie va solicita clarificări si va
stabili un termen de răspuns.
După ce ofertanţii au depus răspunsul la clarificări si au fost declaraţi eligibili, se va întocmi un
proces verbal, iar membrii comisiei de licitaţie vor stabili un termen pentru desfasurarea licitaţiei.
Preşedintele comisiei de licitaţie va stabili pasul de licitare, il va anunţa ofertanţilor si il va
consemna in procesul verbal al şedinţei de licitaţie ce va fi semnat de fiecare membru al comisiei
de licitaţie si de reprezentantul/reprezentantii împuterniciţi ai ofertanţilor.
Preşedintele comisiei de licitaţie va invita ofertanţii sa isi prezinte ofertele si va creste preţul, din
treapta in treapta cu pasul de licitare anuntat, pana la momentul in care nu mai exista nicio
contraoferta, rezultând astfel preţul de vanzare pentru bunul propus spre vanzare.
Contractul de vanzare se va atribui ofertantului care a oferit preţul cel mai mare, respectandu-se
totodată condiţiile minime impuse prin prezenta documentaţie de atribuire.
Desfasurarea licitaţiei si rezultatul acesteia, se vor consemna in Hotararea de adjudecare, in care se
va arata modul in care a decurs licitaţia, preţul ofertei celei mai mari. Hotararea de adjudecare se
va semna de fiecare membru al comisiei de licitaţie.
In baza Hotărârii de adjudecare comisia de licitaţie, in termen de 3 zile lucratoare, comunica
rezultatul licitaţiei participanţilor la aceasta. Totodată, comunica motivele care au stat la baza
respingerii participanţilor declaraţi necastigatori.
Contestaţiile vor fi formulate in scris si se vor depune la sediul C.N. APDM S.A. Galaţi in termen
de 3 zile lucratoare de la data comunicării rezultatului adjudecării licitaţiei. Comisia de licitaţie
analizeaza contestaţiile in termen de 3 zile de la primirea acestora si va răspunde in scris.
Prin prezentarea la licitaţie, prevederile documentaţiei de atribuire, ale caietului de sarcini si ale
celorlalte documente care privesc licitaţia se considera acceptate de ofertant.

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE
ValoriHcare mijloc Hx
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IV. CAIETUL DE SARCINI
PRIVIND VÂNZAREA AUTOTURISMULUI IIYUNDAI SANTA FE AFI^T IN PROPRIETATEA
C.N. APDMS.A. GALAŢI
CAP.L INFORMAŢII GENERALE
1. Obiectul procedurii de licitaţie publica cu strigare il constituie valorificarea prin vanzare a
mijlocului fix aflat in proprietatea C.N. APDM S.A. Galaţi si anume: AUTOTURISM HYUNDAI
SANTA FE, an fabricaţie 2009.
2, Descrierea mijlocului fix: AUTOTURISM HYUNDAI SANTA FE
Autoturismul poate fi vizionat in Garajul C.N. APDM S.A. Galaţi - situat in strada Portului, Nr. 34.
Date de identificare:
- Categoria:
AUTOTURISM
AC, break, 4+1 spate
- Caroserie:
HYUNDAI
- Marca:
- Tipul:
SANTA FE
- Nr. omologare:
ACHYI31E11W47E4
- Nr. de identificare: KMHSH81WP9U441164
- An de fabricaţie:
2009
- Motor:
D4EB
- Serie:
8667091
2188 cm3
- Cilindre:
- Putere:
114/4000 Kw/turatie
- Tracţiune:
Integrala
- Sursa de energie:
Motorina
- Carte de identitate: G748056
- Autoturism nefunctional
- Caroserie fara urme de accidentare
- Tapiţerie din stofa cu uzura normala, fara pete
- CD player original
- Airbag-uri frontale si laterale
- Cutie de viteze automata
- Geamuri electrice fata si spate
- Proiectoare de ceata
-AC
- închidere centralizata
- Oglinzi acţionate electric
- Roata de rezerva
- Cric
- Triunghi reflectorizant nr: 2 buc
- Anvelope 235/60 R16 iama si vara cu uzura 10 -15% jenti aluminiu
- Autoturism nefunctional
3. Elemente de preţ: Preţul de pornire al licitaţiei este de 8.709,54 Lei respectiv 1.760 Euro (curs euro
4,9486 din data de 27.10. 2021) fără TVA.
4. Autoturismul va fi oferit spre vanzare, conform regulii ..asa cum este, acolo unde este"".
CAP.H. DISPOZIŢII FINALE

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE
Valorificare mijloc fix
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•

Desfasurarea licitaţiei, cat si rezultatul acesteia se vor consemna in procesul verbal semnat de toti
membrii comisiei de licitaţie.

•

Autoturismul licitat va intra in posesia câştigătorului licitaţiei după achitarea integrala a preţului.

•

Preluarea de către Cumpărător a autoturismului se va face in termen de maxim 15 de zile
calendaristice de la semnarea contractului, după plata de către cumpărător a preţului bunului.

V. VALOAREA GARANŢIEI DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE
• Garanţia de participare la licitaţie reprezintă 10% din valoarea minima de pornire la licitaţie si este
de 870,95 lei (176 Euro).
• Garanţia de participare Ia licitaţie se va constitui prin achitarea sumei la casieria C.N. APDM S.A.
Galaţi sau prin transferul bancar al acesteia intr-unui din conturile bancare ale C.N. APDM S.A.
Galaţi menţionate mai jos:
R092BRDE180SV03879201800 deschis la BRD Galaţi
R059BTRL01801202A11573XX deschis Ia Banca Transilvania Galaţi

•
•

Dovada depunerii garanţiei de participare face parte integranta din documentaţia ofertantului care
urmeaza a fi depusa la sediul C.N. APDM S.A. Galaţi, la termenul stabilit, in vederea admiterii
sale la licitaţie.
Garanţia de participare la licitaţie depusa de ofertantul declarat câştigător va constitui avans si se
va compensa din valoarea totala a maşinii.
Garanţia de participare la licitaţie depusa de ofertanţii necastigatori se va restitui acestora in
termen de maxim 2 zile lucratoare de Ia data încheierii hotărârii de adjudecare.

n. INSTRUCŢIUNI PRIVIND MODUL DE
PA R TICIPA RE JA LICITA TIE

PREZENTARE AL DOCimENTELOR DE

Documentaţiile de participare la licitaţie se vor depune la Registratura C.N. APDM S.A. Galaţi
din Strada Portului, Nr. 34, Etaj 2, sediul Gara Fluvială unde se vor înregistra in ordinea primirii lor,
precizandu-se data si ora Ia care au fost depuse.
In cazul persoanelor fizice ofertante documentele de participare la licitaţie vor fi semnate pe fiecare
pagină.
In cazul persoanelor juridice ofertante documentele de participare la licitaţie vor fi semnate si stampilate
pe fiecare pagina.
Pentru ofertanţii acceptaţi la licitaţie, documentaţia de licitaţie depusa pana la data si ora menţionate mai
sus, trebuie sa conţină:
Persoane juridice:
■ Documentul de identitate al participantului (buletin de identitate/carte de identitate/pasaport in
copie);
■ împuternicire de reprezentare, daca participantul este angajatul ofertantului sau procura
autentificata daca participantul nu este angajatul ofertantului;
■ Dovada achitării garanţiei de participare la licitaţie, prin prezentarea chitanţei primite sau a
ordinului de plata, vizat de banca ofertantului (copie);
■ Fisa de identificare anexa la Caietul de Sarcini completată;
■ Certificatul de înmatriculare al ofertantului la Oficiul Registrului Comerţului (copie);
■ Certificat constatator emis de Oficiul Registrul Comerţului (cu excepţia instituţiilor publice)
valabil;

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE
Valorificare mijloc fix
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Persoane fizice:
■ Documentul de identitate al participantului (buletin de identitate/carte de identitate/pasaport in
copie);
■ Procura autentificata daca participantul nu este angajatul ofertantului;
■ Dovada achitării garanţiei de participare la licitaţie, prin prezentarea chitanţei primite sau a
ordinului de plata, vizat de banca ofertantului (copie);
■ Fisa de identificare anexa Ia Caietul de Sarcini completata.
In cazul in care documentele menţionate mai sus nu vor fi depuse de ofertanţi pana la data si ora
menţionate in prezenta documentaţie, aceştia nu vor fi primiţi la licitaţie. De asemenea, nu vor fi acceptaţi
la licitaţie:
• Ofertanţii care inregistreaza debite restante fata de C.N. APDM S.A. Galaţi sau sucursalele
acesteia sau sunt implicaţi in litigii cu acestea, direct sau prin alte firme deţinute de rude de gradul
I;

•
•

Ofertanţii care au castigat o licitaţie anterioara organizata de C.N. APDM S.A. Galaţi si au renunţat
nejustificat la beneficiul adjudecării acesteia;
Ofertanţii care sunt in procedura de lichidare.

VIL DESFĂŞURAREA LICITAŢIEI PUBLICE CU STRIGARE
■
■
■

■
■

■
■
■

Preşedintele Comisiei de licitaţie va anunţa modul de desfăşurare al licitaţiei, asigurandu-se ca
fiecare ofertant a inteles procedura de desfăşurare.
Comisia de Hcitatie va anunţa ofertanţilor pasul de licitare de 3% (261,29 Iei) il va consemna in
procesul verbal al şedinţei de licitaţie publica cu strigare.
Preşedintele comisiei de licitaţie va invita ofertanţii sa-si prezinte ofertele si va creste preţul de
vanzare din treapta in treapta cu pasul de licitare anuntat, pana la momentul in care nu mai exista
nicio contraoferta din partea celorlalţi participanţi la Hcitatie, rezultând astfel preţul de vanzare al
bunului licitat.
In cursul şedinţei de Hcitatie ofertanţii au dreptul sa anunţe preţul oferit prin strigare si /sau prin
ridicarea mâinii.
Desfasurarea licitaţiei si rezultatul acesteia, se vor consemna in Hotararea de adjudecare, in care se
va arata modul in care a decurs licitaţia, preţul ofertei castigatoare. Hotararea de adjudecare se va
semna de fiecare membru al comisiei de Hcitatie si de reprezentanţii ofertanţilor eligibili.
In caz de neadjudecare, licitaţia se va repeta conform prezentei documentaţii.
In cazul reprogramarii / repetării licitaţiei, se admite depunerea documentelor de participare si de
către alţi ofertanţi care nu au participat la prima şedinţa.
In baza Hotărârii de adjudecare, in termen de 3 (trei) zile lucratoare de la adjudecare, comisia de
Hcitatie comunica rezultatul licitaţiei participanţilor Ia aceasta. Totodată, comunica motivele care
au stat Ia baza respingerii participanţilor declaraţi necastigatori.

VIII. INFORMA TU PRIVIND CRITERIILE DE ATRIBUIRE, APLICA TE PENTRU STABILIREA
OFERTANTULUI CÂŞTIGĂTOR
■

Criteriul de stabilire al câştigătorului licitaţiei il constituie preţul cel mai mare de vanzare,

IX. INSTRUCŢIUNI PRIMND MODUL DE UTILIZARE AL CAILOR DE ATAC
■

Eventualele contestaţii privind modul de desfăşurare al şedinţei de Hcitatie si atribuirea
contractului de vanzare - cumpărare, vor fi formulate in scris si se vor depune la sediul C.N.
APDM S.A. Galaţi din Str. Portului, Nr. 34, in termen de 3 (trei) zile lucratoare de la data
comunicării rezultatului licitaţiei.

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE
Valorificare mijloc Hx
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•

■
■

Eventualele contestaţii depuse după termenul legal amintit mai sus, nu vor fi luate in considerare
de către comisia de licitaţie si drept urmare, nu vor mai fi analizate de către aceasta.
Comisia de licitaţie va analiza contestaţia si va oferi un răspuns in termen de 3 zile lucratoare de Ia
data primirii contestaţiilor.

a: jnformatii referitoare la clauzele contractuale obijgatorii

■

Contractul cadru de vanzare al autoturismului este inclus in prezenta documentaţie de licitaţie si
face parte integranta din aceasta;

C.N. APDM S.A. GALAŢI
AVIZAT

Director Comercial
MIHAI Cristian Danut
Birou Juridic
VIZINTEANU Daniel

Serviciul Administratriv
STEREA Petrica
Serviciul Comercial
TRANDAFIR Nina
întocmit,
Serviciul Comercial
Dajbog Andreea

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE
Valorificare mijloc fix
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In cazul in care ofertantul este persoana juridica reprezentata prin împuternicire, acesta va completa
următorul document:
FORMULAR ÎMPUTERNICIRE
Subscrisa..............................................................
cu sediul in .......................................................................................................... , înmatriculata la Oficiul
Registrului Comerţului sub nr...............................................CUI .................................................
reprezentata legal prin
D-I/D-na....................................................................................
in
calitate
........................................................
împuternicim
prin
prezenta
pe
D-l/D-na
........................................................................................
domiciliat
in
........................................................................................................ identificat cu B.I./C.I. seria ........ nr.
........................ CNP................................................ . eliberat de .............................................. la data de
...................... avand funcţia de ............................................................................ . sa ne reprezinte la
procedura de licitaţie cu strigare in scopul atribuirii contractului de vanzare — cumpărare a autoturismului
HYUNDAI-TUCSON.
In îndeplinirea mandatului sau, împuternicitul va avea următoarele drepturi si obligaţii:
1. Sa semneze toate actele si documentele care emana de la subscrisa in legătură cu
participarea la procedura;
2. Sa participe in numele subscrisei la procedura si sa semneze toate documentele rezultate pe
parcursul si/sau in urma desfăşurării procedurii;
3. Sa depună in numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedura.
Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat sa angajeze răspunderea subscrisei cu privire
la toate actele si faptele ce decurg din participarea la procedura.
Nota: împuternicirea va fi insotita de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin
de identitate, carte de identitate, paşaport).
Data

Denumirea mandantului
S.C.....................................................
reprezentata legal prin
(Nume, prenume)
(Funcţie)
(Semnătură autorizata si stampila)

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE
Valorificare mijloc fix
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In cazul in care ofertantul este persoana fizica reprezentata prin imputemicire, acesta va completa
următorul document;
FORMULAR ÎMPUTERNICIRE
D-I/D-na.................................................................................in calitate...............................................
imputemicim prin prezenta pe D-l/D-na

................................................................ domiciliat in

............................................................................................... , identificat cu B.I./C.I. seria ........ nr.
....................., CNP ............................................., eliberat de .......................................... , la data de
................... . sa ne reprezinte la procedura de licitaţie cu strigare in scopul atribuirii contractului de
vanzare - cumpărare a autoturismului HYUNDAI - SANTA FE.
In îndeplinirea mandatului sau, împuternicitul va avea următoarele drepturi si obligaţii:
1. Sa semneze toate actele si documentele care emana de la subscrisa in legătură cu
participarea la procedura;
2. Sa participe in numele subscrisei la procedura si sa semneze toate documentele rezultate pe
parcursul si/sau in urma desfăşurării procedurii;
3. Sa depună in numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedura.
Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat sa angajeze răspunderea subscrisei cu privire
la toate actele si faptele ce decurg din participarea la procedura.
Nota: împuternicirea va fi insotita de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin
de identitate, carte de identitate, paşaport).
Data

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE
Valorificare mijloc fix
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In cazul in care ofertantul este persoana fizica/juridica reprezentata prin imputemicire, acesta va completa
următorul document:

FIŞA DE IDENTIFICARE

CANDIDATUL/OFERTANT:
ADRESA: oraş/judeţ........
Cod poştal........
Sector:...............
Strada:...............
Nr............ , Bloc.
Telefon:............
Fax: ...................................

apt.

etj..................... scara.

ORC:
C.U.I.:
PERSOANA DE CONTACT:
Cont de retumare a garanţiei de participare:
Subsemnatul............................................................... reprezentant împuternicit al

(denumirea/numele operatorului economic)
declar că datele furnizate mai sus sunt corecte şi mă oblig să anunţ autoritatea contractanta de orice
modificare privind datele de identificare din fişa prezentată mai sus.

Data:

CANDIDATUL/OFERTANTUL

(ştampila şi semnătură autorizata în original)

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE
Valorificare mijloc fix
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CONTRACT CADRU DE VANZARE - CUMPĂRARE
Nr............ /.............................
1. PĂRŢILE CONTRACTANTE
Intre Compania Naţionala Administraţia Porturilor Dunării Maritime S.A. Galaţi, infiintata prin HG nr.
518/1998, cu modificările si completările ulterioare, cu sediul in Galaţi, Str. Portului, Nr. 34, inregistrata
la Oficiul Registrului Comerţului Galaţi sub nr. J17/905/1998, ROI 1776466, tel. 0236/460660 - 61, 62,
63, fax. 0236/460140, reprezentata prin Şerban Alexandru Gabriel - Director General, in calitate de
Vanzator
SI

S.C.........................inregistrata la Oficiul Registrului Comerţului................... sub nr. J .../.
sediul in......................... , CUI: RO................. , telefon............................. , fax...............
mail......................., reprezentata prin domnul(a) .....................................-........................
de Cumpărător/

./......... , cu
............, e, in calitate

PF..................................., domiciliata in oraş........................ Judeţ........................... strada
nr...........bloc.....................ap........................ , eliberat de............................. la data de......
calitate de Cumpărător

m

In baza:
- Licitaţiei publice cu strigare din data de ................. pentru atribuirea contractului de vanzare cumpărare a autoturismului Hyundai Santa Fe,
- Documentaţiei de atribuire aprobata in şedinţa Consiliului de Administraţie al C.N. APDM S.A. Galaţi
din data de.................... - Anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul contract
Hotărâm de comun acord Încheierea prezentului contract.
II. OHIECTUL CONTRACTULUI
ART. 1. Obiectul prezentului contract il constituie vanzarea autoturismului Hyundai Santa Fe, nr.
omologare: ACHY131E11W47E4, nr. de identificare: KMHSH81WP9U441164, An de fabricaţie: 2009.
III. PREŢUL
ART. 2. Preţul de vânzare al autoturismului este de
cumpărător la data Încheierii prezentului contract.

Lei fără TVA si va fi plătit de

Plata se va efectua in baza facturii emise de vanzator în ziua Încheierii contractului.
Preţul contractului este ferm şi fix pentru toată perioada de valabilitate a contractului.
Cumpărătorul arc obligaţia de a efectua plata către Vânzător în ziua Încheierii contractului de vânzare.
ART. 3. Plata se va efectua de către Cumpărător in următoarele conturi:
R092BRDE180SV03879201800

deschis la BRD Galaţi

R059BTRL01801202A11573XX

deschis la Banca Transilvania Galaţi

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE
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IV DURATA CONTRACTULUI
ART, 4 Durata contractului de vânzare este de 20 zile calendaristice de la data intrării în vigoare a
prezentului contract.
V. PREDAREA-PRIMIREA BUNULUI PROPRIU
ART. 5. Predarea respectiv preluarea bunului propriu se face pe baza procesului verbal de predareprimire, conform regulii "cum este, acolo unde este'\
a) Bunul propriu specificat va fi pus la dispoziţie de vanzator si preluat de către cumpărător, pe baza
de proces verbal de predare-primire, agreat si semnat de reprezentanţii ambelor parti contractante si
care constituie Anexa nr. 2 la prezentul contract.
b) De la data predării - primirii autoturismului, riscul se transmite de la vanzator la cumpărător, iar
data predarii-primirii este considerata data din procesul verbal- Anexa 2.
c) Preluarea de către cumpărător a bunului propriu se va face in termen de maxim 15 de zile
calendaristice de la semnarea contractului, după plata de către cumpărător a preţului bunului.
VI. DOCUMENTFXE CONTRACTULUI
ART. 6.
a) Anexa 1 - Documentaţia de Atribuire
b) Anexa 2 - Proces Verbal de predare primire.
VII. OBLIGAŢIILE VÂNZĂTORULUI
ART. 7. VÂNZĂTORUL are următoarele obligaţii:
a), sa transmită proprietatea bunului vândut;
b). sa il garanteze pe cumpărător contra evictiunii si viciilor bunului propriu.
c). sa garanteze ca bunul propriu nu face obiectul niciunui litigiu, nu este grevat de sarcini si are taxele si
impozitele achitate la zi, conform Certificatul Fiscal emis de Primăria Galaţi.
VIII. OBLIGAŢIILE CUMPĂRĂTORULUI
ART. 8. CUMPĂRĂTORUL are următoarele obligaţii:
a), se obliga sa plateasca preţul vânzării in suma stabilita la art. 2;
b). sa preia autoturismul Hyundai Santa Fe, situat in str. Portului nr. 34 in termen de maxim 15 zile
calendaristice de la data semnării contractului de vanzare.
In cazul in care cumpărătorul nu va prelua bunul propriu in termenul menţionat mai sus, da dreptul
vânzătorului de a pretinde plata unor penalitati de întârziere de 0,1 % din preţul de vanzare pentru fiecare
zi de intarziere, fara nicio alta notificare.
Penalităţile de intarziere fiind consecinţa culpei cumpărătorului, sunt datorate de drept de acesta conform
prevederilor prezentului contract din momentul in care partea in culpa se afla in intarziere fata de termenul
contractual.

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE
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IX. PROPRIETATEA BUNULUI PROPRIU
ART. 9.1. Proprietarul autoturismului este C.N. APDM S.A. Galaţi, autoturismul fiind achiziţionat in
baza contractului de furnizare nr. 47/17.12.2009.
ART. 9.2. Transmiterea către cumpărător a dreptului de proprietate asupra bunului propriu se va face
numai după achitarea integrala a bunului propriu.

X. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALA
ART. 10. Părţile se obliga reciproc la executarea întocmai si la timp a obligaţiilor contractuale.
Fiecare parte a prezentului contract este răspunzătoare pentru întreaga sa activitate legata de obiectul
Contractului, fiind obligata sa răspundă material pentru daunele provocate celeilalte parti in legătură cu
executarea prezentului Contract.
Pentru neexecutarca obligaţiilor contractuale, părţile răspund potrivit prevederilor Noului Cod Civil,
precum si a legislaţiei in vigoare la data încheierii contractului.
In situaţia in care vreuna din părţile contractante se face vinovata de incalcarea oricărei astfel de legi sau
reglementari, va suporta in întregime si individual consecinţele faptelor sale, fiind obligata sa compenseze
cealalta parte pentru toate prejudiciile astfel produse.
Oricare dintre părţile contractante care nu si-a îndeplinit, parţial sau total obligaţiile considerate esenţiale
pentru executarea prezentului contract, ori le-a executat in mod necorespunzator, va putea fi tinuta sa
plateasca celeilalte parti si daune interese, pana la acoperirea prejudiciului suferit de aceasta.
XI. LITIGII
ART. 11. Părţile contractante convin ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau
rezultate din încheierea, interpretarea, executarea sau încetarea prezentului contract, sa fie soluţionate pe
cale amiabila.
In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, părţile se vor adresa instanţelor
judecătoreşti competente.
XII. FORŢA MAJORA
ART. 12. Prin forţa majora se înţeleg acele împrejurări exterioare, imprevizibile, absolut invincibile si
inevitabile care împiedica obiectiv executarea obligaţiilor contractuale asumate de partea care o invoca.
Constituie evenimente de forţa majora fenomenele naturale si unele evenimente sociale extraordinare cum
ar fi: cutremurele, inundaţiile, alunecările de teren, trăsnetele, tornadele, conflictele armate, revoluţiile etc.
Partea contractanta care invoca situaţia de forţa majora este obligata:
- sa notifice celeilalte parti in termen de cel mult 5 (cinci) zile de la producerea evenimentului, prin fax,
e-mail sau scrisoare recomandata, data începerii cazului de forţa majora;
- sa înainteze celeilalte parti in cel mult 30 (treizeci) de zile de Ia apariţia cazului de forţa majora, actele
doveditoare ale acestuia, eliberate de autoritatea competenta;
- sa notifice celeilalte parti in termen de cel mult 5 (cinci) zile de la încetarea evenimentului, prin fax, email sau scrisoare recomandata, data încetării cazului de forţa majora;
In caz de nerespectare a acestor prevederi, partea contractuala care invoca cazul de forţa majora nu poate
fi exonerata de neindeplinirea obligaţiilor contractuale.
DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE
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XIII. ALTE CLAUZE
ART. 13. Contractul dc vanzare, încheiat cu acordul pârtilor, reprezintă instrumentul oficial si legal
dintre părţile contractante.
ART. 14. Părţile contractante convin ca in cazul neplăţii preţului convenit conform prezentului contract,
acesta se considera reziliat de plin drept, fara punerea in întârziere a cumpărătorului, avand ca efect
desfiinţarea contractului.
ART. 15. Modificarea oricărei dispoziţii a prezentului contract se poate produce doar prin acordul
pârtilor, doar in scris, prin act adiţional la contract.
ART. 16. Comunicarea între părţi se poate face prin telefon, fax sau email cu condiţia confirmării in scris
a primirii comunicării.
Prezentul contract s-a încheiat în 2 (doua) exemplare originale, la data de ........................ , la sediul
vânzătorului din Galaţi, Str. Portului, Nr. 34, cate unul pentru fiecare parte contractanta.
VANZATOR

CUMPĂRĂTOR

C.N. APDM S.A. GALAŢI
Aprobat,
Director General
Verificat si avizat,
Director Comercial
Verificat si avizat.
Birou Juridic
Serviciul Comercial

Avizat,
Viza CFPP
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