Anexa nr. 2 la HCL nr. 51/2016

CAIET DE SARCINI

PRIVIND DESFĂȘURAREA LICITAȚIEI PUBLICE CU STRIGARE PENTRU VÂNZAREA MASEI
LEMNOASE PE PICIOR PROPRIETATEA COMUNEI ZĂBALA
DATA LIMITĂ DE DEPUNEREA ACTELOR: 26 AUGUST 2016 ORELE 10 00
DATA LICITAŢIEI: 01 SEPTEMBRIE 2016 ORELE 10 00
A.Obiectul vânzării. Prețul de pornire a licitației.
Obiectul vânzării îl constituie masa lemnoasă pe picior, proprietatea comunei Zăbala cuprinsă în:
- APV Nr. 3897 CV 14083065 Zăbala,
-

APV Nr. 3898 CV 14083065 Zăbala,
APV nr. 3899 CV 14083065 Zăbala.

Preţul de pornire a licitaţiei pentru masa lemnoasă cuprinsă în:
- APV Nr. 3897 este de 100 lei/mc
- APV Nr. 3898 este de 150 lei/mc
- APV Nr. 3899 este 150 lei/mc

Treapta de licitaţie este de 5% din valoarea de pornire a partizii la care se înscriu. Persoanele juridice
care doresc să se înscrie la licitație vor achita o taxă de participare în valoare de 100 lei.
B. Date referitoare la licitație
Licitația se va desfășura la data de 01 septembrie 2016, orele 1000, la sediul Primăriei comunei Zăbala.
Preselecția pentru admiterea la licitație a operatorilor economici se organizează la data de 26 august,
orele 1200.
Au dreptul să participe la licitație operatorii economici atestați.
C. Anunțul privind organizarea licitației pentru vânzarea masei lemnoase pe picior se va publica pe
pagina de internet www.ocoalederegim.ro, într-un cotidian cu acoperire națională, pe site-ul primăriei
www.zabola.ro și se afișează la sediul Primăriei comunei Zăbala. Anunțul afișat la sediul Primăriei și cel
publicat pe site-ul www.ocoalederegim.ro , pe lângă datele din anunțul publicat în presă, cuprind:
- datele partidelor care se licitează
- prețul de pornire a licitației și treapta de licitație pentru fiecare partidă, exprimată în lei/mc
volum brut, fără TVA.
D. Înscrierea la licitație
Pentru participarea la licitație, solicitanții trebuie să depună, anterior datei de preselecție, o cerere de
înscriere la licitație, la care trebuie anexat următoarele documente, în copie certificate pentru
conformitate cu originalu:
a) actul constitutiv al operatorului economic/grupului de operatori economici;

b) documentul de înregistrare a operatorului economic/grupului de operatori economici la oficiul
registrului comerţului sau, după caz, documentul echivalent de înregistrare, în cazul operatorilor
economici/grupurilor de operatori economici străini;
c) certificatul constatator privind operatorul economic/grupul de operatori economici, eliberat de
oficiul registrului comerţului prin serviciul online Info Cert, cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de
data preselecţiei;
d) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic/grupului
de operatori economici că nu are datorii restante faţă de administratorul fondului forestier proprietate
publică a unităţii administrativ-teritoriale şi/sau faţă de proprietar;
e) certificatul de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră al operatorului
economic/grupului de operatori economici valabil şi cu anexa acestuia completată la zi sau documentul
similar recunoscut/echivalat de autoritatea de resort din România, în cazul operatorilor
economici/grupurilor de operatori economici străini;
f) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic privind
apartenenţa/neapartenenţa la un grup de operatori economici, aşa cum este definit la art. 1 lit. e);
g) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic/grupului
de operatori economici privind capacitatea proprie de procesare pentru operatorii economici/grupurile
de operatori economici care cumpără masă lemnoasă în condiţiile art. 7 din Regulamentul aprobat prin
H.G: nr. 924/2015, cu modificările și completările ulterioare;
Documentele menționate se depun direct la registratura Primăriei comunei Zăbala sau se pot trimite prin
poștă, fax sau prin poștă electronic pe adresa de email primzabala@yahoo.com.
E. Preselecția
Comisia de preselecție va respinge participarea la licitație a operatorilor economici care se află cel puțin
în una dintre următoarele situații:
a) nu a depus în termen documentele prevăzute la art. 55 alin. (3);
b) nu a depus toate documentele prevăzute la art. 55 alin. (3);
c) are datorii restante faţă de administratorul fondului forestier proprietate publică a unităţii
administrativ-teritoriale sau faţă de proprietar;
d) nu are capacitate de exploatare disponibilă, conform certificatului de atestare şi anexei la
acesta;
e) se află într-una din procedurile prevăzute de Legea nr. 85/2014, conform certificatului
constatator eliberat de oficiul registrul comerţului prin serviciul online Info Cert;
f) nu s-a încadrat în procentul prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 46/2008,
republicată, cu modificările ulterioare; constatarea depăşirii procentului prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. c)
din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare, se face prin act administrativ emis de
conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de
silvicultură competente teritorial, care se postează pe site-ul autorităţii publice centrale care răspunde
de silvicultură;
g) a depăşit procentul prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu
modificările ulterioare; constatarea depăşirii procentului prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. f) din Legea nr.
46/2008, republicată, cu modificările ulterioare, se face prin act administrativ emis de conducătorul
direcţiei/direcţiei generale care coordonează activitatea de control din cadrul autorităţii publice centrale
care răspunde de silvicultură, care se postează pe site-ul autorităţii publice centrale care răspunde de
silvicultură;
Procesul verbal de preselecție se va afișa la sediul Primăriei comunei Zăbala, iar operatorii economici
au dreptul de a depune contesatții, în termen de 24 ore de la afișarea procesului- verbal.

F. Garanția de contractare
Persoanele juridice care doresc să se înscrie la licitație vor achita o taxă de garanție de participare de
5% respectiv 10% din valoarea de pornire a partizii la care se înscriu. Documentul privind constituirea
garanției de participare se depune anterior începerii ședinței de licitație.
Garanția de participare se va restitui în termen de 2 zile lucrătoare de la terminarea licitației, tuturor
operatorilor economici/grupurilor de operatori economici care nu au câștigat licitația.
În cazul ofertanților care au câștigat licitația garanția de participare se consideră garanție de bună
execuție care se va restitui la terminarea lucrărilor și predarea partizii după exploatare.
G. Desfășurarea licitației publice cu strigare se realizează conform art. 23 - 29 și 32 din H.G. nr.
924/2015 cu modificările și completările ulteiroare.
H. Încheierea contractului de vânzare – cumpărare.
Încheierea contractului de vânzare – cumpărare a masei lemnoase adjudecate prin licitație are loc în
termen de maximum 10 zile de la licitație.
La caietul de sarcini anexăm APV, Fișa tehnică, Hărțile de identificare a partizilor, model contract de
vânzare –cumpărare.

