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APRDEAT.
MANAGER,

Dr. Roşca Că lina

ANUNT DE VANZARE PRIN LICITATII: PUBLICA

1) Denumirea şi udrera inu-tithiei publice. precum şi locul unde pot fi văzute
bunurile scame din fima/iune rau după caz, materialele sau piesele care fac
obiectul licimtl'el':

Spitalul General CF Paşcani cu sediul în Paşcani srr. Mihail Kogălniceanu
nr. 24. judetul iaşi, organizează in data de 20.10.1021 om o'”, I'lcllaţie publică
deschisă cu strigare pemru vânzarea deşeurilor feroase, nci'emasc şi deşeuri DEEE,
rezultate din mijloace Fixe scoase din uz şi obiecte de inventar declasate.

Obiectul licitatiei: Vânzare la pachet pentru întreaga camilaie de material,

respectiv:
a) metal feros şi neferos - 3.000 kg (cantitate estimată);
b) deşeuri DEEE - 300 kg (cantitate estimată);
c) ambulanta de tip A2 - 2.500 kg, conform certificatului de inmatriculare.
Procedura aplicată este in cnnfonriitate cu ll.G. nr. 841/1995, Anexa 2

modiiicaiă şi completată prin HG 900/1998 -1icimţ1e publică deschisă cu strigare.

Licitayia, respectiv adjudecarea. se va face la pachet pentru întreaga cantitate

şi pentru toate tipurile de deseuri.

2) Adresa, data şi ora [murii licitaţiei pimlm vânzarea bunurilur, precum şi

datele de devfăşurare a următoarelor licimţizţ in caz de reali/“Mature:

Licitatia se (lrganizcaz in data de 20.10.2021. ora 9“" la sediul Spitalului
General CF Paşcani, su. Mihail Kngălniceanu nr. 24. Data limită penlm depunerea
documentclnr de panicipare la licitatie este de 20.10.2021 ora Q…. la secretariatul

Instituţiei.



Persoanele care vor participa la licitaţie trebuie să prezinte actul de identitate

sau imputemicirea scrisă. în cazul în care nu este reprezentantul legal al

ofertantului.
În caz de neadjudecare, licitaţia se va repetat în conditiile HG nr. 841/1995.

Anexa 2 modificată şi completată.

3) Numărul deMem… de]… unde se [ml obtine relaţii despre b…!…
bunurile moase din fimqiurw, materialele … piesele multam în urma demolarii

sau dezmembrării acexmra. scoase la vânzare.

Persoana de contact: ing. Frijanu luliean, tel. 0232/767065

4; Preţul de purnire a licilajiei: Pentru lica… din data de 20.10.2021 ora
90”, „felul minim de vânzare de la care porneşte licitaţia va p precizat per…
fiecare Sarlimznt in parle, în lei/kgmzle:

&) metal feros şi ncferos - 1.00 lei/kg
b) deşeuri DEEE - 1,00 lei/kg
c) ambulanta de tip A2 . 950 cum.
Ofertele vor fi anailwc şi evaluate după criteriul: preţul cel mai mare/pachet

(calculate prin însumarea valorilor rezultate ca urmare a inmultirii cantităţii
estimate cu preţul (:th al fiecămi sortiment).

5) Com de cheltuieli de participare la licita/ie: este de 20 lei şi poatef
achitată in numerar la caxeria ummţii mu prin ordin de plată în contul
ROSITREZ4075005XXXIWZ 737 Trezoreria Paşcani.

Comisia de licitaţie stabilită prin Decizia nr. 75 din 05.10.2021:

lng. Frijanu luliean - preşedinte
Ungureanu Cristinel - membru
Munteanu Ovidiu , membru
Ref. Roşu Mariana — secretat .


