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ANUNT PRIVIND VANZARE AUTOTURISM 

Marca AUDI 
Model A5 SPORTBACK 

 

SOCIETATEA CI-CO S.A., cu sediul social in Bucuresti, Sector 2, Aleea Campul Mosilor nr.5, inregistrata in 

Registrul Comertului sub nr.J40/472/1991, C.I.F.RO 167, prin reprezentant legal – dl.Ion Sorin IONEATA – 

Presedinte al Consiliului de Administratie, Director General, aducem la cunostinta generala ca in data de 

5 iulie 2022, ora 10.00 organizeaza procedura licitatie publica cu strigare, pentru valorificarea urmatorului 

bun, proprietatea CI-CO S.A.: 

Denumire activ Marca si model  Specificatii  
Mai multe detalii  :  
www.ci-co.ro 
office@ci-co.ro 
tel : 021-252.29.52 

Pret  
(lei, TVA incl.) 

Autovehicul AUDI A5 SPORTBACK 
 ( se poate viziona la sediul societatii ) 

Detalii : 
-An fabricatie 2018 
-Combustibil : DIESEL 
-Culoare: GRI 

82.500 lei  

 

Sedinta de licitatie va avea loc la sediul CI-CO din Bucuresti, Aleea Campul Mosilor nr.5, Sector 2, etaj 1, 

Halele Centrale  Obor . Inscrierea la licitatie se face cel tarziu luni 4 iulie ora 12.00 prin depunerea tuturor 

documentelor de mai jos. Documentele depuse cu depasirea acestui termen nu sunt luate in considerare.  

Oferta va contine cel putin urmatoarele informatii/documente si va fi depusa in plic inchis pe care vor fi 

inscrise, datele de identificare ale ofertantului si mentiunea “Documente de participare la licitatie 

organizata pentru data de 5 iulie 2022 ”, data si ora depunerii documentelor la sediul Societatii CI-CO S.A. 

din Aleea Campul Mosilor nr.5, Sector 2, Bucuresti, Halele Centrale Obor - Etaj 1: 

a) Scrisoare de intentie privind participarea la licitatie care va trebui sa cuprinda datele complete de 

identificare ale ofertantului/persoanele care reprezinta legal ofertantul. Scrisoarea va cuprinde și 

prețul oferit, care trebuie să fie egal sau mai mare cu prețul menționat în anunț.  

b) Imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant la sedinta de licitatie si copia C.I.a 

delegatului; 

c) Pentru persoanele juridice de nationalitate romana, copie a certificatului de inregistrare eliberat 

de Oficiul Registrului Comertului; 

d) Pentru persoanele fizice romane, copie a actul de identitate; 

e) Declaratia, in original a ofertantului ca intelege sa cumpere bunul in starea in care se gasesc, dupa 

principiul ‘’unde este, in starea in care este” 

f) Dovada achitării unei garanții în valoare de 1000 de lei (garanția se achită în cont 

RO48BTRL04401202834063XX Banca Transilvania – Obor titular  CI-CO S.A. sau în numerar la 

casieria societății) 

Licitatia este publica cu strigare, respectiv la un pret in urcare, la un pas de licitare stabilit la 5% din pretul 

de pornire din anunt. Licitatia pleacă de la cel mai bun preț ofertat. 

http://www.ci-co.ro/

