OCOLUL SILVIC IZVORUL FLORII R.A.
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Tel/Fax 0269524349 e-mail: izvorulflorii@yahoo.com
Nr. 987 din 10.08.2018
ANUNŢ
privind organizarea licitaţiei pentru vânzarea de masă lemnoasă fasonată
Organizatorul licitaţiei: OCOLUL SILVIC IZVORUL FLORII R.A.
Avrig, str.Horea , nr. 8, jud.Sibiu
Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 20 august 2018, ora 10,00
Locul desfăşurării licitaţiei: Sediul O.S. Izvorul Florii R.A. , Avrig, str.Horea , nr. 8, jud.Sibiu
Tipul licitaţiei: Licitaţie cu plic inchis
Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a
masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
715/2017.
Data şi ora organizării preselecţiei: 17 august 2018, ora 14,00.
Data şi ora-limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie:
17 august 2018 , ora 12,00
Lista loturilor care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei şi pasul de licitare pentru fiecare lot sunt
afişate la sediul organizatorului şi pe www.osizvorulflorii.ro.
Volumul total de masă lemnoasă fasonată oferit la licitaţie 220 m3,
din care pe natură de produse:
— produse principale : 170 (m3);
— produse igiena : 50 (m3);
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şi, respectiv, pe specii şi grupe de specii:
— răşinoase 170 (m3);
— fag 50 (m3);
Masa lemnoasă fasonată la drum auto oferită spre vânzare provine din fondul forestier proprietate
publică necertificat.
Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de 14 august
2018.
Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei:. Masa lemnoasă fasonată rămasă
neadjudecată după încheierea licitaţiei se poate adjudeca prin negociere , în aceeasi zi , în condiţiile
prevăzute de prezentul regulament şi de alte reglementari în vigoare.

Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: ing. Prodan Ovidiu,
Tel./Fax. 0269/524349, 0732530885, e-mail: izvorulflorii@yahoo.com,
ORGANIZATOR
O.S. Izvorul Florii RA
Şef Ocol
ing. Prodan Ovidiu

