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                                                                                     ANUNŢ 

 
           SNGN ROMGAZ SA MEDIAŞ Sucursala SIRCOSS cu sediul în Mediaș, Șoseaua Sibiului nr.5, 
tel.0269/834509, organizează licitație publică pentru vânzarea următoarelor bunuri uzate:  
 
- TUBING FLEXIBIL 1 ¼’’  - se pretează pentru solarii, preț unitar 2,7 lei/m – cantitate 6400 m, împărțită 

pe 2 role de lemn astfel: 3900 m; 2500 m; SE VINDE DOAR ROLA ÎNTREAGĂ CU TUBING PE EA. 
- DESKTOP VITUAL(unitateHP+monitor19”+tastatura+mouse), preț unitar 104 lei/buc – cantitate 30 

buc. 
- TRACTOR GEDA, nr. inventar 241231, fabricat 2004, preț 16320 lei.  
- TRACTOR GEDA, nr. inventar 241232, fabricat 2004, preț 16320 lei. 

Prețurile nu conțin  TVA.          
  
 Licitația  pentru tubing flexibil de 1 ¼” și desktopuri va avea loc în 07.03.2022, ora 1100 în Mediaș, str. 
Șoseaua Sibiului, nr.5; tot la această locație se află desktopurile pentru vânzare; tubingul flexibil se află în 
Mediaș, str. Aurel Vlaicu, nr.41. În caz de neadjudecare, licitația se repetă în 14.03.2022 cu același preț de 
strigare. Taxa de participare la licitație pentru desktopuri și tubingul flexibil 20 lei, la toate aceste prețuri 
se adaugă TVA. Garanția de participare la licitație este: 10% din valoarea ofertată pentru tubingul flexibil 
și 11 lei/buc. pentru desktopuri.   
  

 Licitația  pentru  tractoare va avea loc în 08.03.2022, ora 1100 în Tg. Mureș, str. Libertății, nr.110; tot la 
această locație se află și bunurile pentru vânzare. În caz de neadjudecare, licitația se repetă în 15.03.2022 
cu același preț de strigare. Taxa de participare la licitație pentru tractoare 170 lei iar la acest preț se adaugă 
TVA. Garanția de participare la licitație este: 10% din prețul de pornire.   
  
 Toate taxele se achită cu ordin de plată cu cel puțin două zile înainte de licitație și se va specifica la ce 
licitație se referă taxa sau garanția respectivă. Contul SIRCOSS în care se va vira garanția și taxa de licitație: 
BCR Mediaș RO14 RNCB 0231 0195 6886 0001. 
  Participanții la licitație vor face dovada plătii taxei de participare și a garanției înainte de a începe 
licitația. Plicul conținând documentele de capabilitate, cererile de participare și oferta de cumpărare vor fi 
înregistrate la registratura Sediului SIRCOSS cu cel puțin 48 de ore înainte de începerea licitației. 
Regulamentul de desfășurare al licitației este afișat pe site-ul ROMGAZ la adresa www.romgaz.ro, 
Informații, Informații de interes public, Achiziții/Licitații, Licitații Vânzare. Relații se pot obține la telefon 
0752/115101, e-mail: dan.ionescu@romgaz.ro .   
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