
ANUNT
privi nd or ganizar ea I ic italiei de v dnzar e m aterial e I or lemno ase fasonate

l) Organizatorul licita{iei: Ocolul Silvic Rdqinari ILA, str. O.Goga, nr. 1687,jud. Sibiu, lel" 0372765236,

fax: 02695 5 7 7 7 9, e-mai 1 : offi ce@osrasinarira.ro, web : http ://www.osrasinarira. ro

Data gi ora des{Egurarii licitaliei: 10.07 .2017 '

Locui desfrqurdrii licitaliei: Ocolul Silvic R[Einari RA, str. O.Goga, nr. 1687, jud. Sibiu.

Tipul licitaliei: Licitalie publicd, cu prezentarea of'ertelor scrise in plic inchis 9i sigilat.

f-icitalia este organi zatd'qi se va desllqura potrivit prevederilor Regulamentului de valorificare a masei

lemnoase din fondul forestier proprietate publicS, aprobat prin Hotdrdrea Guvernului nr. 61712016.

Data gi ora organizdrii presele ctriei: 07 '07 .2017 , ora 16'

Da1u ;i ora-lilnita pana la care pot fi depuse documenta{ia pentru preselecfie qi inscrierea Ia licitatrie:

07.A7.2017, ora 14"

2) Lista loturilor/pieselor care se liciteazd, prelu1 de pornire a licitaliei qi pasul de licitare pentru fiecare

partiddlgiup aj de partiziilot/piesa sunt afigate la sediul organizatorului gi pe site-ul www.ocoalederegim.ro Ei

www.osrasinarira.ro
Volumul total de materiale lemnoase fasonate oferite la licitalie: 23 m3,

din care pe sortimente:
- iemn pentru cherestea: 23 (m3);

gi. respectiv, pe specii qi grupe de specii:

- stejar, gorun: 23 (m3).

3) Materialele lemnoase fasonate care se oferd spre vdnzare nu provine din fondul forestier proprietate

publicd certificat. L.
Materialele lemnoase fasonate ramase neadjudecate dupd incheierea licitatriei se poate uA3ud."u prin negociere in

aceeaEi zi, in condiliile prevdzute de prezentul regulament Ei de alte reglementdri in vigbare.

Caietul de sarcini poate fi achizifionat de la sediul organizatorului licitaliei incepAnd cu data de:

28.07.2017.
Alte informafii privind organizarea qi deslbgurarea licitatriei: este interzish cesionarea contractelor

incheiate"
Neincheierea contractului de v6nzare-cump6rare a masei lemnoase adjudecate, in termenul maxim de

l0 zile lucrdtoare, stabilit prin caietul de sarcini, din culpa exclusiv6 a operatorului economic/grupului de

operatori economici adjudecatar, atrage anularea adjudecdrii pentru masa lemnoas[ respectiv[ qi pierderea

garanliei de contractare aferente"
(4) Garanlia de contractare nu se

a) nu a fost incheiat contractul
operatorului econom ic ;

b) nu a constituit garanlia de bund execu{ie, la data incheierii contractului;

c) igi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia;

O) a fost ipcheiat in termen contractul de vdnzare-cumpf,rare a masei lemnoase, iar valoarea garan{iei, cu

acordul par{ilor, se foloseqte pentru constituirea cauliunii prevdzute de art. 66 alin. (1) din Legea nr. 4612008 -

Codul ,ilrl., republicati. cu modific6rile ulterioare, pentru constituirea garanfiei de bund execulie 9i/sau pentru

plata contravalorii masei lemnoase contractate.

(5) pentru informa{ii gi date suplimentare vd puteli adresa organizatorului licitaliei (persoane de contact:

Iulian Bratu, tel.ifax: 02695577 7 9).

Organizator: Ocolul Silvic RaEinariRA
Adrian CreluD. $ef Ocol. ing.
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restituie operatorului economic, in urmitoarele situalii:

de vfinzare-cumpdrare a masei lemnoase, in condiliile leg1i, din culpa


