
OFERTA DE VANZARE ACTIVE 

 

Institutul de Cercetari Metalurgice SA (ICEM SA) cu sediul in str. Mehadiei nr. 39 

sector 6, Bucuresti, anunta LICITATIE CU STRIGARE, desfasurata dupa regula licitatiei 

competitive, respectiv la un pret în urcare, pornind de la pretul de oferta de 4.990.000 lei (nu 

include TVA), pentru vanzarea activului C.17 “Baraca metalica utilitati” cu teren aferent 

(3.434 mp), recodificat C.1 cf. noului nr. cadastral 232235. 

Pentru participarea la licitatie este obligatorie achizitionarea Dosarului de 

prezentare care poate fi procurat zilnic, în perioada 16.07.2018 – 08.08.2018, intre orele      

09-14, în zilele lucratoare de la sediul ICEM SA din str. Mehadiei nr. 39, sector 6, Bucuresti, 

telefon 021 - 220.55.06, fax 021 - 220.42.95. 

Plata garantiei de participare de 249.500 lei se face prin virament cu ordin de plata, in 

contul ICEM SA (in lei) RO67 RNCB 0066 0038 9918 0001 deschis la BCR Sucursala 

Crângasi sau se poate depune si sub forma de scrisoare de garantie bancara emisa de o banca 

romana sau de o banca straina cu care o banca romana are relatii de corespondenta. 

Plata Dosar de prezentare = 200 lei + TVA, taxa de participare = 3.000 lei + TVA si 

taxa de acces direct la datele si informatiile despre activ de 100 lei + TVA, se poate face prin 

virament in contul ICEM SA sau în numerar la casierie. 

Documentele pe baza carora se elibereaza Dosarul de prezentare sunt: 

-       dovada de achitare a pretului Dosarului de prezentare; 

-       imputernicire (procura) pentru persoana care ridica Dosarul de prezentare (daca este 

cazul); 

-       BI/CI sau pasaport al persoanei care ridica Dosarul de prezentare; 

-       angajament de confidentialitate semnat de catre persoana împuternicita pentru semnarea 

valabila in numele si pe seama persoanei fizice sau juridice, romane ori straine ofertante. 

  

Potentialii cumparatori vor depune la sediul ICEM SA, in plic sigilat, documentele de 

participare, cel mai tarziu in data de 09.08.2018 ora 10:00, acest termen fiind  termen de 

decadere. 

            Deschiderea plicurilor se va face in prezenta tuturor ofertantilor sau ai reprezentantilor 

legali ai acestora, in data de 09.08.2018 ora 11:00. 

Verificarea si analizarea documentelor de participare la licitatie se va face pana la data 

de 09.08.2018 ora 15, cand se va intocmi si afisa lista ofertantilor acceptati. 

Licitatia cu strigare va avea loc la data de 10.08.2018, ora 10, la sediul ICEM SA 

din str. Mehadiei nr. 39 sector 6, Bucuresti. 

Alte relatii la tel 0729 - 336.724, fax 021-220.42.95. 

 


