NR.1391/06.07.2018
Anunţ privind organizarea licitaţiei de vânzare masă lemnoasă -pe picior si fasonata

Organizarea licitaţiei: Ocolul Silvic Privat Codrii Zarandului, cu sediul în localitatea Sebiş , str. Romană
nr.4 judeţul Arad, tel: 0257310331; Fax: 0257310112; e-mail codriizarandului@yahoo.com.
Data și ora desfășurării licitației: 19.07.2018 ora12:00
Locul desfăsurării licitației: Ocolul Silvic Privat Codrii Zarandului
Tipul licitației: licitație publică cu strigare.
Licitația este organizată și se va dăsfășurata conform Regulamentului de valorificare a masei lemnoase
din fondul forestier si afara fondului forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului
715/2017.
Data și ora organizării preselecției: 16..07.2018, ora 12:00
Data și ora limită: până la care poate fi depusă documentația pentru preselecția și înscrierea la
licitație: 16.07.2018, ora 10:00.
Lista partizilor care se licitează, prețul de pornire a licitației și pasul de licitație sunt afișate la sediul
organizatorului si pe site-ul w.w.w.ocoalederegim.ro
Volumul total de masă lemnoasa pe picior care face obiectul prezentei licitații este de 9895 mc – din
care pe natura de produse:Dob.1:Ra=0 mc Fag-5533mc; Stejari-2982mc; Dt-1377mc;Dm=3mc;
Masa lemnoasa fasonata :bustean gater fag 88.28mc;bustean gater stejar10.81; bustean gater gorun
26.64; bustean gater gorun 15.45mc; bustean gater tei 10.2; bustean gater frasin 1.67;
La Primaria Sebis masa lemnoasă pe picior provine din fond forestier proprietate publică certificată iar
pentru ceilalti din lista nu provine din fondul forestier proprietate publică certificată.
Masa lemnoasă pe picior rămasă neadjudecată după încheierea licitației nu se poate adjudeca în aceeași
zi , în condițiile prevăzute de prezentul regulament și alte reglementări in vigoare,urmand a se organiza
o alta licitatie(de repetare) in data de 31.07.2018,ora 12.00,cu preselectia in 26.07.2018.ora 13.00
Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitației incepând cu data de
06.07.2018.
Pentru informații și date suplementare vă puteți adresa organizatorului licitației: Ocolul Silvic Privat
Codrii Zarandului, tel: 0257310331; Fax: 0257310112; e-mail codriizarandului@yahoo.com.
Organizator:
Ocolul Silvic Codrii Zarandului,
șef ocol ing. Radac Viorel

NR.1391/06.07.2018

