OCOLUL SILVIC AL MUNICIPIULUI BISTRITA RA
Bistrita. Calea Moldovei, nr. 94 ,tel 0263230970;fax0263235037

Nr. lO 30 din
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ANUNT

privind organizarea licitafiei intermediare pentru
vAnzarea de lemn fasonat
Organizatorul licitatiei: Ocolul Silvic al municipiului Bistrita RA, cu sediul in mun.
Bistrita, str. Calea Moldovei, nr. 9.A, jud. Bistrita Nasaud, tel: 0263-230970; fax:0263-235037,
e-mail contact@osmbistrita.ro
Data desfiqurlrii;i ora inceperii licitaliei: 10.05.2018, ora 1000 ;
Locul desfiqurlrii licita{iei: sediul Ocolului Silvic al municipiului Bistriqa RA, str.
Calea Moldovei, nr.9,A., loc. Bistri{a, jud. Bistri}a-Nisdud;
Tipul licita{iei: publici cu strigare;
,
Licitatia este organizatd qi se va desf[sura conform prevederilor Regulamentului de
valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate public6, aprobat prin Hot6r0rea
Guvernului nr. 7 15 12017 .
Data desfiqurlrii'qi ora inceperii preselec[ieiz 04.05.2018, ora: 1300.
Data;i ora-limiti p6na la care poate fi depusi documentafia pentru preselec{ie qi
inscriere la licita{ie: 04.05.2018, ora: 1100.
Lista partizilor / loturilor care se liciteazd. prelul de pornire a licitaliei gi pasul de licitalie pentru
fiecare lot fasonat, sunt afi;ate la sediul organizatorului, pe site-ul: wwrv.produs*lepaclurii.ro,
g gln
-rlqgal edere gi m. ro g i pe site-ul : www.osmbistrita.ro.
Volurnul total de lemn fasonat oferit la licitatie: 30 mc, din care pe sortimente:
buEteni gater : 30 mc, respectiv pe specii:
- fag
: 25 mc brut, respectiv 24 mc net,
- gorun :
5 mc brut, respectiv 4 mc net.
Masa lemnoasd fasonati ofbriti spre vdnzare provine din fondul forestier proprietate
publici certificat FSC@ - Forest Stewardship Council.
Volumul de lemn fasonat rdmas neadjudecat dupa incheierea licitaliei nu se poate
adjudeca prin negociere, in aceeasi zi, in condiliile prevdzute de prezentul regulament gi de alte
reglementdri in vigoare.
Caietul de sarcini poate fi procurat de Ia sediul organizatorului licitaliei incepand cu
:

data de 02.05.2018.

Alte intbrmatii privind organizarea gi desl?qurarea licitaliei: direct de la organizator.
Pentru informa{ii gi date suplimentare vI puteli adresa organizatorului licitaliei: Ocolul
Silvic al municipiului Bistrila RA, persoana de contact: Anca Emil, tel. 0744310078, e-mail:
contact@osmbistrita.ro.
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