COMUNA ULIEȘ
Loc.Ulieș nr.30
Nr.1261/29.05.2018

Anunți de licitație de masă lemnoasă pe picior și în faze din fond forestier
proprietatea Comunei Ulieș administrat de Ocolul Silvic Privat Odorheiu
Secuiesc pentru producția anului 2018
Organizatorul licitației: Comuna Ulieș cu sediul Ulieș nr.30, județul Harghita Tel/Fax: 0266222111.
Data și ora desfășurării licitației: 15.06.2018 ora 10.
Locul desfășurării licitației: licitația se va desfășura la sediul Comunei Ulieș, loc.Ulieș nr.30.
Tipul licitației: licitația publică cu strigarea
Licitația este organizată și se va desfășura conform Regulamentul de valorificare a masei
lemnoase din fondul foerstier proprietatea publică, aprobat prin HG nr.617/02.09.2016.
Data și ora preselecției: preselecția agenți economici se va organiza la sediul Comunei Ulieș, în
data de 08.06.2018 ora 12.
Data și ora limită până la care poate fi depusă documentația pentru preselecție și înscrierea la
licitație: 08.06.2018 ora 10
- documentația pentru preselecție și înscrierea la licitația de masă lemnoasă pe picior și în
faze va fi întocmită de către agenții economici care doresc să participe la licitație
conf.HG 617/2016 și se va depune până cel târziu în data de 08.06.2018 ora 10.
- lista partizilor/loturilor care se licitează, prețul de pornire, pasul de licitație sunt afișate
la sediul Comunei Ulieș și pe site-ul www.ocoalederegim.ro și site-ul:
www.produselepadurii.ro
- volumul de masă lemnoasă pe picior oferit la licitație este de 68 mc din care pe natura
de produse: - produse principale 68 mc , respectiv pe specii și grupe de specii:
- rașinoase (pin silvestru): 65 mc
-cvercinee - gorun: 3 mc
Masa lemnoasă pe picior care se oferă spre vânzare provine din fond forestier proprietate publică
certificat.
Masa lemnoasă pe picior rămasă neadjudecate după încheierea licitației nu se poate adjudeca
prin negociere în aceeași zi și în condițiile prevăzute de regulament.
Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul Ocolul Silvic Privat Odorheiu Secuiesc, începând
cu data de 04.06.2018.
Alte informații privind organizarea și desfășurarea licitației:
Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecate, în termenul
maxim de 10 zile lucrătoare, stabilit prin caietul de sarcini, din culpa exlusivă a operatorului
economic/grupului de operator economici adjudecatar, atrage anularea adjudecării pentru masa
lemnoasă respectivă și pierderea garanției de contractare aferente.
Garanția de contractare nu se restituie operatorului economic, în următoarele situații:

a) nu a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, în condițiile legii
din culpa operatorului economic;
b) nu a constituit garanția de bună execuție, la data încheierii contractului;
c) își retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
d) a fost încheiat în termen contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, iar valoarea
garanției cu acordul părților se folosește pentru constituirea cauțiunii prevăzute de art.66
alin.(1) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificăile ulterioare, pentru
constituirea garanției de bună execuție și/sau pentru plata contarvalorii masei lemnoase
contractate.
Pentru informații și date suplimentare vă puteți adresa organizatorului licitației Comuna Ulieș
tel:0266-222111, sau la Ocolul Silvic Privat Odorheiu Secuiesc tel:0266-210832.
Președintele comisiei de licitație:
Viceprimar Derzsi Albert

