ANUNŢ
privind organizarea licitaţiei pentru vânzarea de masă lemnoasă

1. Organizatorul licitaţiei: Ocolul Silvic Rășinari RA, str. O.Goga, nr. 1687, jud. Sibiu, tel.
0372765236, fax: 0269557779, e-mail: office@osrasinarira.ro, web: http://www.osrasinarira.ro
2. Data desfăşurării și ora începerii licitaţiei: 22.06.2018, ora 1000.
3. Locul desfăşurării licitaţiei: Ocolul Silvic Rășinari RA, str. O.Goga, nr. 1687, jud. Sibiu
4. Tipul licitaţiei: licitație publică cu strigare.
5. Temeiul legal al organizării și desfășurării licitației: Licitaţia este organizată şi se va desfăşura
potrivit prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017.
6. Data desfășurării şi ora începerii preselecţiei: 18.06.2018, ora 1500.
7. Data şi ora-limită până la care pot face depunerea documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la
licitaţie: 18.06.2018 ora 1400.
8. Lista partizilor/grupajelor de partizi/loturilor/pieselor care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei
şi pasul de licitare pentru fiecare partidă/grupaj de partizi/lot/piesă de lemn fasonat sunt afişate la sediul
organizatorului şi pe site-ul www.ocoalederegim.ro și www.osrasinarira.ro
9. Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitaţie 6591 m3, din care:
a) pe natură de produse:
- produse principale 0 (m3);
- produse secundare 6591 (m3);
- produse de igienă 0 (m3);
- produse accidentale 0 (m3)
b) pe specii şi grupe de specii:
- răşinoase: 6575 (m3);
- fag: 0 (m3);
- stejari: 0 (m3);
- diverse tari: 16 (m3);
- diverse moi: 0 (m3).
10. Volumul total de lemn fasonat oferite la licitaţie 0 m3, din care pe sortimente și pe specii:
- lemn rotund pentru construcţii: .. m3;
- coaja lemnului de lucru : ... m3;
- lemn de foc: ...... m3.
şi, respectiv, pe specii şi grupe de specii:
- răşinoase: ... m3;
11. Alte informatii privind masa lemnoasa/lemnul fasonat care se ofera spre vânzare: .....................
12. Volumul de masă lemnoasă rămas neadjudecat nu se supune procedurii de vânzare prin
negociere.
13. Caietul de sarcini poate fi achiziţionat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de:
07.06.2018.
14. Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei: este interzisă cesionarea contractelor
incheiate.
15. Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei (persoane de
contact: Iulian Bratu, tel. / fax: 0269557779).
Organizator: Ocolul Silvic Rășinari RA
Șef Ocol: ing. Adrian Crețu

