Nr. t357124.09.2018
ANUNT

privind organizarea licitaliei pentru v6nzarea de masi lemnoasd pe picior
organizatorul licitatiei: REGIA PUBLICA LOCALA OCOLUL GURA RAULUT R.A. cu sediu in Gura R6uluistr.
Principald, nr.1067,jud. Sibiu, telefon/fax 0269572718, email o.Sggar@Lahg.-o_,.q.q.m.
Data 5i ora desfdguririi licitafiei: 05.10.2018 ora 12

\

.00

Locul desfdgurdrii licitatiei: SediulOS Gura Raului, Com. Gura Raului, Nr. 1057, Jud. Sibiu, Sala de sedinta

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

gi sigilat;

Licitalia este organizatd gise va desfdgura conform prevederilor Regulamentuluide valorificare a masei
lemnoase din fondul forestier proprietate publicd, aprobat prin Hotdrdrea GuvernuluiTT5/2O17.
Data gi ora organizdrii preselecfiei:02.10.2018 ora L4.00
Data 5i ora-limitd pdnd la care poate fi depusd documentalia pentru preseleclie gi inscrierea la licitalie:

O2.tO.zOtB ora 1.2.00

Lista (partizilor/loturilor/pieselor) care se liciteazS, pre[ul de pornire a licitaliei pentru fiecare
(partidd/lot/piesd) sunt afigate la sediul organizatorului gi pe site-ul www.ocoalederegim.ro.
Volumul total de masd lemnoasd pe picior oferit la licitalie: 706 m3,
din care pe naturd de produse:
- produse principale codru 706 m3;
gi, respectiv, pe speciigigrupe de specii:

- rdginoase:706 m3;
Masa lemnoasd

oferiti spre v6nzare nu provine din fondul forestier proprietate publicd certificat

Masa lemnoasd pe picior, rdmasd neadjudecatd dupd incheierea gedinlel de licitafie, NU se poate adjudeca
prin negociere si va face obiectul unei noi licitatii in data de 12.IO.2018 ora 12:OO cu preselectia in data de
08.10.2018 ora l-4:00 sidepunerea documentelor pana in 08.10.2018 ora L2:00
Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitaliei incepdnd cu data de: 26.10.201g

Alte informalii privind organizarea gi desfdgurarea licita!iei: neincheierea contractului de vdnzare-cumpdrare a
masei lemnoase in termen maxim de 10 zile lucrdtoare, din culpa exclusivd a operatorului economic/ grupului
de operatorieconomiciadjudecator, atrage anularea adjucdrii pentru masa lemnoasd respectivd 9i pierderea
garanliei de contractare aferente.
Garangia de contractare nu se restituie operatorului economic, in urmdtoarele situalii:

a) nu a fost incheiat contractul de vdnzare-cumpdrare a masei lemnoase, in condiliile legii, din culpa
operatorului economic;
b) nu a constituit garanlia de bund execufie, la data incheieriicontractului;
c) i5i retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia;
d) a fost incheiat in termen contractul de v6nzare-cumpirare a masei lemnoase, iar valoarea garanliei, cu
acordul pdrtilor, se foloseSte pentru constituirea cauliunii prevdzute de art. 66 alin. (1) din Legea nr. 46/200} Codul silvic, republicatd, cu modificdrile ulterioare, pentru constituirea garanliei de bund execulie gi/sau
pentru plata contravalorii masei lemnoase contractate.
Pentru informatii gidate suplimentare vd puteliadresa Regiei publice Locale O.S. GURA RAULUI R.A.,
(persoane de contact ing. Alexa Vasile- O75I26O6OL, ing. Sasu Costel -074613034g).
Organizator,
Regia Publicd Locald O.S. GURA
SEF OCOL,

ing. Alexa Vasile

