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ANUNȚ DE VÂNZARE

R.A. „AEROPORTUL ORADEA” anunță organizarea de licitații
publice pentru vânzarea bunurilor deținute în proprietate, conform listă anexă la
prezentul anunț.
Prețul de pornire al licitației pentru fiecare activ este egal cu valoarea
rezultată în urma evaluării. Prețul de pornire al licitației nu con ține T.V.A. La
prețul de adjudecare se va adăuga T.V.A.-ul aferent.
Licitația este publică deschisă cu strigare urmând ca documentele de
participare la licitația de vânzare a bunurilor să fie depuse cu cel mult 5 zile
înaintea datei stabilite pentru ținerea licitației de vânzare a acestora, la sediul
R.A. Aeroportului Oradea, strada Calea Aradului, nr. 80.
Licitațiile se vor ține începând cu data de 22.05.2018, orele 10:00, la
sediul R.A. Aeroportului Oradea. În caz de neadjudecare, licitațiile se vor repeta
din 7 în 7 zile față de licitația precedentă, respectiv la data de 29.05.2017 și data
de 05.06.2017, iar prețul inițial va fi diminuat prima dată cu până la 20%, și a
doua oară cu până la 40% față de prima licitație, în același loc, la aceea și oră,
pentru bunurile care nu au fost adjudecate la licitațiile precedente, fără un alt
anunț preliminar.
Vizionarea bunurilor se poate face la sediul din Oradea, strada Calea
Aradului, nr.80, zilnic de luni până vineri între orele 0800-1400.
Conform „Regulamentului privind valorificarea bunurilor scoase din
funcțiune aparținând R.A. Aeroportul Oradea ”, la licitațiile publice organizate
poate participa orice persoană fizică sau juridică care prezintă până la data
licitației următoarele documente:
1. Chitanța de achitare a cotei de participare la licitație, eliberată de
casieria R.A. Aeroportul Oradea;
2. Copie după Certificatul de înregistrare la Registrul comerțului –
persoane juridice;

3. Împuternicire semnată și ștampilată în cazul în care administratorul
societății deleagă o altă persoană care să îl reprezinte la licitație;
4. Împuternicire semnată în cazul în care persoana fizică deleagă o altă
persoană care să îl reprezinte la licitație;
5. Participanții sau împuterniciții să aibă asupra lor cartea de identitate.
Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la adresa de email: airport@aeroportoradea.ro sau la telefon 0259-416082.
COMISIA DE ORGANIZARE LICITAȚIE:
Președinte: Baran Claudia
Membrii: Ghitea Florina
Heredea Mircea

Nr.
crt.

Denumire
echipamente/componente

1.
2.

Regulator CC Lucebit
Transformator 12 KWA
Electrotehnica
Transformator 12 KWA
Electrotehnica
Transformator 12 KWA
Electrotehnica
Placă compactoare

3.
4.
5.

Cantitate Garanție
-buc.participare
la licitație
-lei/buc.4
500,00
1
10,00

Preț propus pentru
valorificare
Prima licitație
-lei/buc.24.098,70
312,70

Preț repetare
licitație reducere 20%
-lei/buc.19.278,96
250,16

Preț repetare
licitație
reducere 40%
-lei/buc.14.459,22
187,62

1

10,00

383,50

306,80

230,10

1

10,00

171,10

136,88

102,66

1

20,00

973,76

779,00

584,25

Regulator CC Lucebit
Transformator 12 KWA Electrotehnica
Placă Compactoare
Caracteristici Tipul CCR – 20/0-R-A-I
Caracteristici Tipul T 10115A
Caracteristici Tipul : SHATAL
tehnice:
Etape curente:8
tehnice:
U1/U2 -380/757 Vca 50Hz tehnice:
Model PC 1110
Alimentare electrică: 340V
Pn–12KVA
Motor
termic
80 Hz Siguranță : 80A
Anul de producție: 1994
Honda GX 160
Seria : 2 x RS 232
Menționăm
că
Protecție : 20 IP
transformatori nu au fost
Putere nominală : 20 kVA
utilizați în exploatare.
on 6,6 A
Tensiune maximă de ieșire:
3030
Greutate: 276 kg
Anul de producție: 2008

