Nr. 1090/23.O7.2Ot9
ANUNT

privind organizarea licitaliei pentru v6nzarea de masd lemnosd fasonati
organizatorul licitaliei: REGIA PUBLICA LocALA ocoluL GURA RAuLUt R.A. cu sediu in Gura R6ului
str.
Principald, nr. 1067,jud. sibiu, telefon/fax oz69s727lg, email q$sura"r._@ya_bee.eqr!.
Data 5iora desfdgurdrii licitaliei: 07.0g.2019 ora j.2 .00

LoculdesfSSurdriilicitaliei:SediulOS

Gura Raului, Com. Gura Raului, Nr. 1067, Jud. Sibiu, Sala de sedinta

Tipul licitatie: licitatie publicd cu prezentarea ofertelor scrise in plic inchis

5i sigilat;

Licitatia este organizatd 5i se va desfdgura conform prevederilor Regulamentului de valorificare
a masei
lemnoase din fondul forestier proprietate publici, aprobat prin Hotd16rea Guvernu lui 7r5/2OL7
.
Data 5iora organizdrii preselecliei: 02.0g.201g ora 14.00
Data gi ora-limiti p6nd la care poate fi depusd documentalia pentru preseleclie gi
inscrierea la licitalie:
02.08.2018 ora 12.00
Lista (loturilor/pieselor) care se liciteazd, prelul de pornire a licitaliei pentru fiecare (lot/piesd)
sunt afigate
la sediul organizatorului gi pe site-urile: www.ocoalederegim.ro. www.osguraraului.ro

Volumultotalde masd lemnoasi fasonati oferit la licitafie: 372,46 m3,
din care pe sortimente

-

:

femn rotund pentru cherestea :322,46 m3;

lemn rotund pentru constructii: 50 m3;

gi, respectiv, pe specii gi grupe de specii:

-

rdginoase: 372,46 m3;

Masa lemnoasi oferitd spre v6nzare nu provine din fondul forestier proprietate
publicd certificat

Masa lemnoasd fasonata neadjudecatd dupd incheierea gedinlei de licitalie
se va putea adjudeca prin

negociere in aceiagi zi in condiliile prevdzute de prezentul regulament gi
de alte reglement;ri in vigoare.

caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitaliei
incep6nd cu data de: 25.07.201g
Alte informatii privind organizarea Sidesfdgurarea licitaliei: neincheierea
contractului de v6nzare-cumpdrare
maseilemnoase in termen maxim de 10 zile lucritoare, din culpa
exclusivd a operatoruluieconomic/grupului

a

de operatorieconomiciadjudecator, atrage anularea adjucirii pentru
masa lemnoasd respectivd gi pierderea
garanf iei de contracta re aferente.
Garanfia de contractare nu se restituie operatorului economic,
in urmatoarele situaJii:

a) nu a fost incheiat contractul de vanzare-cumpdrare a masei lemnoase,
in condiliile legii, din culpa
operatorului
economic;

b) nu a constituit garanlia de bund executie, la data incheierii
contractului;
c) igi retrage oferta in perioada de varabiritate a acesteia;
d) a fost
n contractul de v6nzare-cumpdrare

i
pdrf
codul silvic,
pentru plata
acordul

a masei lemnoase, iar valoarea garantiei, cu
pentru constituirea cauliunii prevdzute de art. 66
alin. (1) din Legea nr. 46/200g -

fflodificdrile ulterioare,

p.niru constituirea garanliei de bund execulie gi/sau
sei lemnoase contractate.
Pentru informatii Sidate suplimentare vd puteliadresa
Regiei publice Locale o.s. GURA RAULUI R.A.,(persoane
de contact : comp FF ing. sasu costel- 0745274328,
sef depozit ing. popa Dumitru -074070ggg0)
Orga nizator,

Regia Publicd Locald O.S.
SEF OCOL,

ing. Alexa

0c.0

