Nr.784129.05.2018
ANUNT

privind organizarea licitatiei pentru v6nzarea de masd lemnosi fasonati
Organizatorul licitaJiei: REGIA PUBLICA LOCALA OCOLUL GURA RAULUI R.A. cu sediu in Gura R6ului str.
Principald, nr. L067, jud. Sibiu, telefon/fax 0269572718, email g:rural1QrcXge.e910.
Data 5i ora desfd5urdrii licitatiei: 12.06.20!8 ora 12 .00
Locul desfigurdrii licitaJiei: Sediul OS Gura Raului, Com. Gura Raului, Nr. 1067, Jud. Sibiu, Sala de sedinta

Tipul licitatie: licitaf ie publicd cu prezentarea ofertelor scrise in plic inchis gi sigilat;
Licitatia este organizatd gise va desfdgura conform prevederilor Regulamentuluide valorificare a masei
lemnoase din fondul forestier proprietate publicS, aprobat prin Hotd16rea GuvernuluiTl,5/2017.
Data 5iora organizirii preselectiei: 05.06.2018 ora L4.00
Data gi ora-limitd p6nd la care poate fi depusi documentalia pentru preseleclie 5i inscrierea la licitalie:

05.06,2018 ora 12.00
Lista (loturilor/pieselor) care se liciteazd, preful de pornire a licitaliei pentru fiecare
la sediul organizatorului gi pe site-ul www.ocoalederegim.ro.

(lot/piesi) sunt afi5ate

Volumul total de masd lemnoasd fasonatd oferit la licitatie: 21,1*31m3,
din care pe sortimente

-

:

lemn rotund pentru cherestea : 1-36.31 m3;
lemn rotund pentru constructii: 75 m3;

gi, respectiv, pe specii gigrupe de specii:

-

rdginoase: 1.57.74 m3;
fag: 53.57 m3,

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

Masa lemnoasd fasonata neadjudecatd dupi incheierea pedinfei de licitalie se va putea adjudeca prin
negociere in aceiagi zi in conditiile prevdzute de prezentul regulament gi de alte reglementiri in vigoare.
Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitalieiincepdnd cu data de: 31.05.2018

Alte informaJii privind organizarea gi desfdgurarea licitaliei: neincheierea contractului de v6nzare-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 gi pierderea
garanliei de contractare aferente.
Garanlia de contractare nu se restituie operatorului economic, in urmdtoarele situaJii:

a) nu a fost incheiat contractul de v6nzare-cumpdrare a masei lemnoase, in condifiile legii, din culpa
operatorul ui econom ic;

b)nu a constituitgarantia de bunS execulie, la data incheieriicontractului;
in perioada de valabilitate a acesteia;
d) a fost incheiat in termen contractul de v6nzare-cumpdrare a masei lemnoase, iar valoarea garanJiei, cu
acordul pirtilor, se folosegte pentru constituirea cauliunii previzute de art. 66 alin. (1) din Legea nr. 46/200g Codul silvic, republicatd, cu modificirile ulterioare, pentru constituirea garanJiei de bund execulie gi/sau
pentru plata contravalorii masei lemnoase contractate,
Pentru informaliigidate suplimentare vd puteliadresa Regiei Publice Locale o.S. GURA RAULUI R,A.,(persoane
de contact: Comp FF ing. Sasu Costel- 0745214328, Sef depozit ing. popa Dumitru -O74O7O89SO)
c) i$i retrage oferta

Organizator,
Regia Publici LocalS O.S. GURA
SEF OCOL,

ing. Calaras Bogdan

