I

Anunf privind organizarea licitafiei de vdnzare de
masd lemnoasl la drum auto

a) Privind

organizarea licitaliei intermediare pentru vdnzareade mas[ lemnoasd pe picior;

Organizatorul licitafiei: Comuna Comand[u, Comanddu, nr:63, jud: Covasna, tel: 0267353105,
fax: 0267 35 3 I 05, e_mail: cl_comandau@yahoo.com

Data qi ora desfrqurdrii licitaliei: 29.11.2016, ora:l1:00. Locul desfrEurnrii licitaliei: Sediul
Ocolului Silvic Privat Zagon, Zagon, nr ll4,jud: Covasna.
Tipul licitaliei: licita{ie publicd cu strigare.

Licitalia este organizatd qi se va desfEqura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a
masei lemnoase din fondul forestier proprietate publicd, aprobat prin Hotdrdrea Guvemului
nr. 617131.08.2016.
Data qi ora organizirii preselecfiei: 24.11.2016, ora: 12:00.

Data qi ora-limitd p6nd la care poate fi depusd documenta{ia pentru preselecfie Ei inscrierea la
licitafie: 23.11 .2016, ora: 12:00..
Lista loturilor care se liciteazd,, preful de pornire a licitaliei qi pasul de licitalie pentru fiecare lot
in parte sunt afiqate la sediul organizatodui gi sunt stabilite dup[ cum urmeaz6:
Nr.
Crt.

Denumire sortiment

Preful de pornire

a

Pasul de licitalie

licitatiei
Lemn lucru molid
Lemn lucru fas

1

2

280
2s0

14.0
12,5

Volumul total de masd lemnoasb oferit la licitalie: 183 mc, din care pe naturd de produse:

-

Lemn lucru
Lemn lucru

molid:
fas:

46 mc

I37 mc

gi, respectiv, pe specii Ei grupe de specii:

- Rlqinoase
- Fag

46 mc
137 mc

Masa lemnoasd pe picior care se oferd spre vdnzare nu provine din fondul forestier
proprietate publici certifi catd.
Masa lemnoasd pe picior rdmasd neadjudecatd dupd incheierea licitaliei se poate adjudeca

prin negociere in aceea;i zi, in condiliile prevdzute de prezentul regulament qi de

alte

reglementdri in vigoare.

Caietul de'sarcini poate

de:

fi procurat de la sediul organizatorului licitafiei

incep6nd cu data

18.1 I .2016.

Alte informalii privind organizarea qi desfEqurarea licitafiei: pentru masa lemnoasd rimasd
neadjudecatdla data de 29.11.2016 se va face reluarea licitafiei in data de 06.12.2016.
Neincheierea contractuiui de vinzare-cumpdrare a masei lemnoase adjudecate, in termenul
de 10 zile lucrdtoare, stabilit prin caietul de sarcini, din culpa exclusivd a operirtorului economic
adjudecatar, atrage anularea adjudecdrii pentru masa lemnoasd respectiv[ qi pierderea garanfiei de
contractare aferente.
Garan[ia de contractare nu se restituie operatorului economic, in urm6toarele situalii:

a)

Nu a fost incheiat contiactul de vdnzare-cumpirare a masei lemnoase, in condi{iile

legii, din culpa operatorului economic;
b) Nu a constituit garanfia de bund execufie, la data incheierii contractului;
c) igi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia
d) A fost incheiat in termen contractul de vdnzare-cumpdrare a masei lemnoase, iar
valoarea garanfiei, cu acordul pdrfilor, se folosegte pentru constituirea caufiunii prevdzute de art.
66 alin. (1) din Legea nr. 4612008 - Codul silvic, republicatb, cu modificirile ulterioare, pentru
constituirea garanfiei de bund executie gilsau pentru plata contravalorii masei lemnoase
contractate.

Pentru informalii qi date suplimentare vd pute{i adresa organizatorului licitafiei: Comuna
Comand[u, Opra-B6ni J6nos, tel: 0267 3 5 3 1 05, e_mail: cl_comandau@yahoo.com
Organizator,
Comuna Comanddu

