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ANUNȚ DE VÂNZARE
Electrocentrale Grup S.A., în calitate de Vânzător, anunță “LICITAȚIA DESCHISĂ CU
STRIGARE, CU PAȘI ÎN CREȘTERE”, pentru valorificarea mijloacelor fixe „Dragă refulantă
tip NZ - 12” si „Șalupă remorcher Tăunul” situate la Punctul de Lucru Brăila din comuna
Chiscani, judeţul Brăila.
Specificații

Dragă refulantă tip NZ – 12

Șalupa remorcher Tăunul

Prețul de pornire al
licitației

41.951, la care se adaugă TVA

19.293, la care se adaugă TVA

Garanția de participare la
licitație

1.000 lei

Taxa de participare la
licitație

500 lei, cu TVA inclus

Prețul Dosarului de
Prezentare

100 lei, cu TVA inclus

Potențialii Cumpărători vor avea posibilitatea să oferteze, în cadrul aceleiași ședinte de licitație,
pentru ambele mijloace fixe sau numai pentru un mijloc fix. Mijloacele fixe vor fi licitate distinct,
pe rând, începând cu „Dragă refulantă tip NZ – 12” și apoi cu „Șalupa remorcher Tăunul”.
Dosarul de Prezentare poate fi cumpărat de la sediul Electrocentrale Grup S.A., Etajul 1, Secretariat
General, în zilele lucrătoare, de luni până joi, între orele 9.00 - 16.00 și vineri între orele 9.00 13.30, cu semnarea în prealabil a unui Angajament de Confidențialitate.
De asemenea, în baza solicitărilor scrise ale potențialilor Cumpărători și indicarea adreselor de
e-mail pentru corespondență, Dosarul de Prezentare poate fi transmis către potențialii Cumpărători
și în format electronic/scanat, dar numai după efectuarea dovezii plații Dosarului de Prezentare și
retransmiterea către Electrocentrale Grup S.A. a Angajamentului de Confidențialitate semnat, în
format olograf sau electronic, de către reprezentantul legal al ofertantului. Angajamentul de
Confidențialitate se regăsește în anexa Dosarului de Prezentare și, totodată, poate fi descărcat din
cadrul aceleiași secțiuni „Anunțuri – Anunțuri 2021”.
Plata contravalorii Dosarului de Prezentare și a Taxei de participare se poate face fie prin
depunerea la casieria societății a sumei în numerar, fie prin virament bancar, prin Ordin de Plată, în
contul curent al societății Electrocentrale Grup S.A., respectiv RO04 BRDE 445S V676 1683 4450
deschis la BRD-GSG, Sucursala Dorobanţi.
Constituirea Garanției de Participare se poate face fie prin depunerea la casieria societății
Electrocentrale Grup S.A. a sumei în numerar, fie prin virament bancar, prin Ordin de Plată în contul
de garanții al societății Electrocentrale Grup S.A., respectiv RO38 BRDE 445S V676 1712 4450
deschis la BRD GSG – Sucursala Dorobanți, fie printr-un instrument de garantare emis de către o
instituție bancară din România sau de către o societate de asigurări, în condițiile legii.

Potențialii Cumpărători vor transmite documentele de participare la licitație până la data de
06.09.2021, ora 17:00, aceasta fiind termenul de decadere. Documentele de participare la licitație
se vor transmite prin una dintre variantele: e-mail la adresa office@electrocentralegrup.ro, prin fax
la numărul 0374.718.502 sau se va depune la adresa Bd. Lacul Tei nr. 1- 3, etajul 1, București, Sector
2 – Secretariatul General. Având în vedere situația pandemică, etapele premergătoare licitației
propriu-zise, inclusiv verificarea documentelor de participare, se vor realiza fără a fi prezenți
potențialii Cumpărători.
Licitația va avea loc la sediul Electrocentrale Grup S.A. din Bd. Lacul Tei nr. 1- 3, etajul 1, București,
Sector 2, în data de 10.09.2021, începand cu ora 11:00.
NOTĂ: Este obligatorie participarea potențialilor Cumpărători la ședința propriu-zisă de
licitație deschisa cu strigare din data de 10.09.2021, începand cu ora 11:00.
Datele de identificare ale Electrocentrale Grup S.A.: J40/14937/19.12.2012; CIF RO 31028788.
Relații suplimentare se pot obtine la telefon 0374.718.501, fax 0374.718.502 sau e-mail
office@electrocentralegrup.ro. între orele 9.00 - 16.00.
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