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COMISIA DE LICITATII :Presedinte :  Maria Oprea                ___________ 

                                         Membru :     Cristina Oros              ___________ 

                                          Membru :    Ioan Suciu                   ___________ 

                                          Secretar :   István Csaba György    ___________ 

                                                     ANUNȚ  PUBLICITAR                     Nr. 717/30.01.2023                     

    S.N.G.N. ROMGAZ S.A. SPEE Iernut  cu sediul în Iernut ,str. Energeticii nr.1 , jud. Mureș  

      Organizează în data de 16.02.2023  ora 1100 la sediul SPEE Iernut licitație publică cu strigare pentru 

vânzare urmatoarelor  deșeuri  

                 

Nr.Crt      

Denumire material  Cantitate  kg           Preț de începere a 

licitație  (lei/kg) 

Garanție de 

participare (lei) 

1 Deseu span feros 750 0,55    41 

2 Deșeu cupru  954 23 2194 

3 Deșeu Fier 45292 0,85 3850 

        
         Taxă de participare              30  lei     TVA inclus 
        Garanţia de participare      6085 lei  (în cazul licitării tuturor deşeurilor ). 
        În caz de neadjudecare licitația se va repeta în data de 23.02.2023 ora 1100 

,  
 

       În data de 17.02.2023 ora 1100, licitatie cu strigare  pentru vânzare Transformatoare   2 loturi; 

Nr. 

Crt. 

Nr. inventar Denumire 

mijloc fix 

Pret de pornire a 

licitatiei (lei fără TVA)             

Garantie de 

participare (lei) 

1. IE 22083 

  Lot 1 

Transformator trifazic cu 

circulatie fortata cu doua 

infasurari (T201)   

 

566125 

 

56612     

 

2. 

IE 22017 

  Lot 2 

 

Trafo bloc 22/15.15KVT205 

 

783500 

 

78350     

          
          Taxă de participare  :    100 lei  TVA inclus   

          În caz de neadjudecare licitația se va repeta în data de 24.02.2023. ora  1100 
 

 

               Taxa de participare și garantia de participare  se achită cu cel puțin o zi înainte de licitație și se va 

specifica la ce licitație se referă taxa sau garanția respectivă   .  

                Plicul conținând documentele de capabilitate ,cererea de participare și oferta de cumpărare vor fi               

înre       înregistrate la registratura  SPEE Iernut  cu cel puțin 24 de ore înainte de începerea licitației. 

                Documentele necesare și informatii suplimentare privind participarea la licitatie se pot opține  la 

sediul    societăţii , Birou Piată Concurenţială Strategii și Prognoze, György István Csaba  la tel. 0755046388, 

0265 471333 int 335, fax 0265 /471494, e-mail:  istvan.gyorgy@romgaz.ro.    

            Deșeurile /transformatoarele  pot fi văzute de luni până vineri între orele 800-1400 la sediul             

SPEE Iernut 
  

mailto:istvan.gyorgy@romgaz.ro

