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1198/30.06.2020

ANUNȚ
RNP ROMSILVA – Administrația Parcului Național Munții Măcinului, cu sediul în
Tulcea, str. 9 Mai, nr. 4 bis, având cod fiscal RO 25543282, înregistrată la Registrul
Comerțului sub nr. J36/212/2009, cont bancar RO81RZBR0000060006161636 deschis la
Raiffaisen Bank Tulcea, organizează licitație publică deschisă, cu prezentarea ofertelor
în plic, pentru vânzarea unui

Adăpost pentru animale, situat în extravilanul

localității

Cerna, județul Tulcea, înscris în Registrul de mijloace fixe al APNMM la nr. 10009.
Descrierea funcțională
Terenul pe care este amplasat obiectivul este situat în extravilanul loclaității Cerna și
face parte din domeniul public de interes local.
Terenul are drept de folosință gratuită pe perioadă determinată, conform HCL
15/30.08.2008, Contract de comodat 3294/11.08.2008 și are destinația de Adăpost pentru
cabaline, destinație care nu poate fi schimbată pe perioada derulării contractului, respectiv
49 ani de la data contractului mai sus menționat.
Clădirea se desfășoară în regim de înălțime parter, având lungimea de 10,62 ml și
lățimea de 8,60 ml, având o suprafață construită de 91,3 mp și o suprafață utilă de 80 mp.
Clădirea este constituită din 7 padocuri individuale pentru cai și un spațiu pentru
depozitarea harnașamentelor și accesoriilor necesare întreținerii cabalinelor.
Clădirea este învelită din plăci din onduline și are tâmplăria și șarpanta din lemn.
Structura de rezistență este formată din fundație continuă de beton sub zidurile
exterioare, fundații izolate sub stâlpii centrali, stâlpi și centuri din beton armat monolit.
Pereții exteriori sunt din BCU. Planșeul și acoperișul tip șarpantă au structura din lemn.
Lemnăria este ignifugată și tratată împotriva insectelor cu insecticid. La interior pereții sunt
tencuiți și zugrăviți cu var lavabil.
În jurul clădirii este ralizat un trotuar din beton de ciment cu lățimea de 1,00 m.
Pardoseala este din pământ compactat și parțial din beton sclivisit.
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Clădirea nu are curent electric.
Prețul minim de pornire a licitației este de 20000 lei fără TVA.
Licitația se va desfășura în data de 15 iulie 2020, ora 10.00 la sediul
A.P.N.M.Măcinului,

e-mail parcmacin@gmail.com, tel/fax 0240517718.

Dosarul complet de participare la licitație se depune la sediul Administrației Parcului
Național Munții Măcinului în Tulcea, str. 9 Mai, nr. 4 bis, sau se trimite cu confirmare de
primire prin poștă sau alt serviciu de curierat la adresa precizată anterior până la data de
14 iulie 2020, ora 16,00.
Dosarele trimise la altă adresă nu vor fi luate în considerare.
Rezultatele licitației se publică în ziua următoare desfășurării pe site-ul www.parcmacin.ro.
Au dreptul de a participa la licitație solicitanții care au depus în termen, dosarul
complet format din:
-

Cerere (conform anexa 1)

-

Copii

ale

documentelor

de

identitate

(pentru

persoane

fizice:

carte

de

identitate/pașaport; pentru persoane juridice: copii ale Certificatului de înregistrare
la Oficiul Național al Registrului Comerțului, codul IBAN, banca)
-

Dovada plății tarifului de participare și a garanției de participare (au plătit, la casierie
sau în contul bancar al organizatorului, tariful de participare la negociere
reprezentând 10% din prețul de pornire la negociere a clădirii; nu vor fi admiși la
negociere solicitanții care nu fac dovada plății)

-

Formularul de ofertă (conform anexa 2)

-

Declarația pe propria răspundere că nu au datorii restante față de Administrația
Parcului Național Munții Măcinului.
Formularul de ofertă completat va fi introdus intr-un plic care se sigilează și pe care

se înscrie sintagma ”Formular de ofertă”; acest plic se introduce într-un alt plic, care va
purta mențiunea ”Dosar de participare la negociere” și care va conține cererea de
participare (anexa1) în original, alături de toate celelalte înscrisuri care formează dosarul
complet.
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La recepționarea dosarului secretariatul instituției deschide primul plic și pe cererea
de partcicipare se înregistrează numărul de intrare, data și ora primirii .
Dosarul complet de participare la licitație poate fi depus direct la secretariatul
Administrației Parcului Național Munții Măcinului în Tulcea, str. 9 Mai, nr. 4 bis, sau poate fi
transmis cu confirmare de primire prin poștă sau alt serviciu de curierat la adresa precizată
anterior . Ofertele transmise prin poștă sau curierat care nu au ajuns să fie înregistrate
până la data și ora limită de depunere a ofertelor nu vor fi luate în considerare (întârzierea
sau pierderea scrisorii care conține oferta , înainte de recepționarea la secretariatul
A.P.N.M.Măcinului, determină suportarea riscurilor de către expeditor). Ofertele depuse
care nu respectă forma de depunere sau care sunt depuse la altă adresă nu vor fi luate în
considerare.
Clădirea poate fi vizionată în extravilanul comunei Cerna, jud Tulcea, de către
persoane fizice sau de către reprezentanții persoanelor juridice interesate, de la data
publicării anunțului, până marți 14 iulie 2020, la cererea acestora.
Informații suplimentare se pot obține la adresa : parcmacin@gmail.com și pe
internet la adresa www.parcmacin.ro sau la telefon 0240/517718.

Director,
Roșca Viorel

Anexa 1
Nr._________/____________

DOMNULE DIRECTOR,
Subsemnatul______________________________________________________
___cu domiciliul stabil în ___________________________posesor al actului de
identitate

_______,seria_______,nr___________,

______________________la

data

CNP___________________________,
e-mail_________________________________,

de

emis

de

_________________

tel.____________________________,
împuternicit

/reprezentant

al

_________________________________________, conform ___________________,
identificabil (ă) prin (documentele legale de identificare a persoanei juridice sau fizice)
_____________________________________________ca urmare a anunțului privind
vânzarea prin licitație public a Adăpostului pentru animale situat în extravilanul comunei
Cerna , data organizării licitației ___________________, vă rog să luați în evidență
solicitarea mea de a participa la această licitație .
Anexez următoarele documente:
-

Formularul de ofertă ( conform anexa 2 - obligatoriu în plic închis)

-

Cerere (conform anexa 1)

-

Copii ale documentelor de identitate (pentru persoane fizice: carte de
identitate/pașaport; pentru persoane juridice: copii ale Certificatului

de

înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului, codul IBAN, banca)
-

Dovada plății tarifului de participare și a garanției de participare (au plătit, la
casierie sau în contul bancar al organizatorului, tariful de participare
reprezentând 2% din prețul de pornire a clădirii; nu vor fi admiși solicitanții care
nu fac dovada plății)

-

Declarația pe propria răspundere că nu au datorii restante față de Administrația
Parcului Național Munții Măcinului.

Semnătura/ștampila

Data

Anexa 2

FORMULAR OFERTA DE CUMPĂRARE

COMISIEI DE LICITAȚIE

Subsemnatul______________________________________________________
cu domiciliul stabil în ___________________________posesor al actului de identitate
_______, seria_______, nr___________, emis de ______________________la data
de_________________CNP_____________________, tel.______________________,
e-mail_________________________________,

împuternicit

________________________________________,

conform

/reprezentant

al

___________________,

identificabil (ă) prin (documentele legale de identificare a persoanei juridice sau fizice)
_____________________________________________ca urmare a anunțului privind
vânzarea prin licitație public a Adăpostului pentru animale situat în extravilanul comunei
Cerna , data organizării licitației ___________________, vă rog să luați în evidență
solicitarea mea de a participa la această licitație cu următoarea ofertă financiară:
Nr.
Crt.

Articolul licitat
Adăpost pentru animale

Semnătura/ștampila

Prețul de pornire la

Prețul oferit la licitație

licitație (fără TVA lei)

(fără TVA)

20.000 lei

Data

