
ROMANIA

JUDETUL SUCEAVA

oRA$UL SOLCA
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Nr.5383 din 03.10.20LG

Anun! privind organizarea LlClTAllEl INTERMEDIARE de v6nzare de masi
Iemnoasi pe picior din fondul forestier proprietate publicl a Oragului Solca, judelul
Suceava pentru productia anu,!ui 2015

organizatorul licitaliei: PRIMARIA oRAgULUt SoLcA, JUDETUL SUCEAVA, cu
sediul in ora;ul Solca, str. Tomga Vod5, nr.8A, judelul Suceava, tel./fax 02301477215,
e-maiI : primariei (dsolca. ro

Data gi ora desfSgurdrii licitaliei:

x 18 OCTOMBRIE 20LG ora 9,00 pentru fondul forestier proprietate publicd a

ORASULUI SOLCA, JUDETUL SUCEAVA

Locul desfdguririi licitaliei: Sala de gedinle a Primlriei oragului Solca, cu
sediul in oragul Solca, str. Tomga Vod5, nr.8A, judelul Suceava

Tipul licitaliei: licitalie publici cu strigare

Licitalia este organizatS gi se va desfdgura conform prevederilor
Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate
public5, aprobat prin Hotd16rea Guvernului nr.6L7l2Ot6.

Data gi ora organizdrii preselectiei: 12 OCTOMBRIE 2015, incepdnd cu ora
14,00 . La preseleclie nu participi operatorii economici.

Data gi ora-limitS p6ni la care pot fi depuse documenta!ia pentru preselec!ie
gi inscrierea la licita!ie: Dosarele con!inAnd documentele solicitate conform
Regulamentului aprobat prin HG 6t71201-6, se vor depune sau se vor trimite prin
posti cu confirmare de primire, la resistratura organizatorului licitatiei - PrimSria
oragului Solca, judelul Suceava, cu sediul in oragul Solca, str. Tomga Vodd, nr.8A,
judelul Suceava, pdni la data de 11 OCTOMBRIE 2015, ora 15,00.

Lista partizilor care se liciteazS, prelul de pornire a licitaliei gi pasul de licitare
pentru fiecare partidd sunt afigate la sediul organizatorului 5i pe site-ul
www.ocoa lederegi m. ro.



Volumul total de masd lemnoasl pe picior din fondul forestier proprietate
publicd a unitS!ii administrativ-teritoriale -oragul Solca, jude!ul Suceava, oferit la
licita!ie este de 751 m3, din care pe naturd de produse:

- produse accidentale: 751(m3 );

gi, respectiv, pe specii gi grupe de specii:

- rSginoase: 751(m3 );

Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitaliei
incep6nd cu data de: 05 OCTOMBRIE 2015.

Alte informalii privind organizarea gi desfSgurarea licitaliei:

Neincheierea contractului de vAnzare-cumpSrare a masei lemnoase
adjudecate, in termenul maxim de 10 zile lucritoare, stabilit prin caietul de sarcini,
din culpa exclusivi a operatorului economic/grupului de operatori economici
adjudecatar, atrage anularea adjudecirii pentru masa lemnoasd respectivi gi

pierderea garanliei de contractare aferente.

Rezilierea contractului de v6nzare-cump5rare a masei lemnoase, in alte
condilii dec6t forla majorS/calamitSlile naturale, atrage dupi sine pierderea
garanliei de contractarefgaranliei de buni execulie, precum gi a dreptului de
participare la licitalie/negociere, in condiliile prezentului regulament, pentru o
perioadi de 6 !uni de la data rezilierii.

Garanlia de contractare nu se restituie operatorului economic, in
urmitoarele situa!ii:

a) nu a fost incheiat contractul de vAnzare-cumpirare a masei lemnoase, in
condiliile legii, din culpa operatorului economic;

b) nu a constituit garanlia de buni execulie, !a data incheierii contractului;

cligi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia;

d) a fost incheiat in termen contractul de vAnzare-cumpdrare a masei
lemnoase, iar valoarea garanliei, cu acordul pirlilor, se folosegte pentru
constituirea cauliunii previzute de art. 65, alin. (1) din Legea 4612008 - Codul sitvic,
republicat5, cu modificirile ulterioare, pentru constituirea garanliei de buni
execulie gi/sau pentru plata contravalorii masei lemnoase contractate.

Pentru informalii gi date suplimentare vd puteli adresa organizatorului
licita!iei: Primiria ora$ului Solca, judelul Suceava, tel./fax O23O1477215, e-mail:
primariei@solca.ro


