
  

 
 

 

         ANUNŢ ZIAR 

 

CONPET S.A. Ploieşti, organizează licitații cu strigare, pentru înstrăinarea unor mijloace auto, 

stocuri de materiale din magazii,  stocuri de țeavă recuperată și a unor conducte și tronsoane de conductă 

îngropată. 

Ședințele de licitație se organizează în zilele:  

 de marți ale lunii, respectiv, 25.04.2017, 02.05.2017, 09.05.2017, 16.05.2017, 23.05.2017, 

30.05.2017, 06.06.2017, 13.06.2017, 20.06.2017, 27.06.2017, pentru 

 Mijloace auto și stocuri de materiale din magazii, ora 10,00 

 Stocuri de țeavă recuperată în depozite ora 11,00. 

 de joi ale lunii, respectiv , 27.04.2017, 04.05.2017, 11.05.2017, 18.05.2017, 25.05.2017,  

08.06.2017, 15.06.2017, 22.06.2017 și 29.06.2017, ora 10,00, pentru conducte și tronsoane de 

conductă îngropată. 

 

Pentru relaţii tehnice privind : 

1. Mijloacele auto scoase la licitație vă puteți adresa Serviciului Transporturi, tel. 0244/401360 

interior 1370. 

2. Stocurile din magazii scoase la licitație vă puteți adresa Biroului Aprovizionare, tel. 

0244/401360. 

3. Conductele și tronsoanele de conductă îngropată vă puteti adresa  Serviciului Conducte, tel. 

0244/401360 int. 1375. 

Garanția de participare este în cuantum de 10% din valoarea bunurilor pentru care ofertantul a optat 

să liciteze, iar taxa de participare la licitație este de : 

 50 lei, pentru licitațiile organizate pentru înstrăinarea unor mijloace auto, stocuri de materiale 

din magazii,  stocuri de țeavă recuperată depozitata in magazii,  

 100 lei, pentru licitațiile privind înstrăinarea unor conducte și tronsoane de conductă îngropată 

și  sunt nerambursabile. 

Pentru licitațiile privind înstrăinarea unor conducte și tronsoane de conductă îngropată se 

achită și o taxă de vizitare a amplasamentului, în cuantum de 1000 lei. 

 Taxa de participare și garanțiile se virează în contul de virament RO38RNCB0205044865700001 

deschis la BCR Ploieşti, ori prin plată în numerar la caseria societăţii, situată la Dispeceratul Central, str. Anul 

1848 nr. 1-3 Ploiești,  până la data și ora  începerii licitației. Pentru informaţii privind condiţiile de participare 

la licitaţie, modelul de contract, lista bunurilor ce fac obiectul licitaţiei contactați  Serviciul Gestiune 

Patrimoniu, tel 0244/401360 interior 2516. 

Data limită până la care se pot solicita informaţii şi depune documentaţia de participare la licitaţie este  

data licitației,  la Comisia de Licitație. 

 

Licitaţiile  vor avea loc în datele mai sus menționate, la sediul ad-tiv nr. II, str. Rezervoarelor nr.8, 

Ploieşti –sala de şedinte. 

 

 


