ICAS

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
ÎN SILVICULTURĂ “MARIN DRĂCEA”
STATIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE,
EXPERIMENTARE-PRODUCTIE PITESTI,
BAZA EXPERIMENTALA MIHAESTI
J23/1947/2015, CUI RO 34638446

Loc.Mihaesti,jud. Arges, cod postal 117470
Tel: 0248/560001; fax : 0248/560550
e_mail: osemihaesti@yahoo.com;

Nr. 22415 din 30.10.2017
ANUNT
privind organizarea licitatiei intermediare de vânzare lemn fasonat
Organizatorul licitatiei: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Silvicultura „Marin
Dracea”, prin Baza Experimentala Mihaesti, judeţul Arges, telefon 0248560001, fax 0248560550, e-mail:
osemihaesti@yahoo.com.
Data desfasurarii si ora inceperii licitatiei: 10.11.2017, ora 11.00
Locul desfasurarii licitatiei: sediul Bazei Experimentale Mihaesti, comuna Mihaesti, judeţul Arges.
Tipul licitatiei: Licitatie publica cu strigare
Licitatia este organizata si se va desfãsura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a
masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 715/2017.
Data desfasurarii si ora inceperii preselectiei: 06.11.2017, ora 14,00
Data si ora - limita pana la care poate fi depusa documentatia pentru preselectie si înscrierea la
licitatie: 06.11.2017, ora 12,00.
Lista loturilor/pieselor care se liciteaza, pretul de pornire a licitatiei si pasul de licitare pentru fiecare
lot/piesa de lemn fasonat sunt afisate la sediul organizatorului si pe site-ul www.produselepaduri.ro si/sau pe
site-ul www.icas.ro
Volumul total de lemn fasonat oferit la licitatie este de 327,23 m3 brut, din care pe sortimente:
- Lemn rotund pentru cherestea: 214,83 m.c.
- Lemn rotund constructii rurale: 41,11 m.c.
- Lemn de foc: 70,44 m.c.
- Bile-manele: 0,85 m.c.
respectiv, pe specii si grupe de specii:
- Rasinoase: 16,41 m.c.
- Fag: 208,78 m.c.
- Gorun: 36,51 m.c.
- Diverse foioase tari: 53,33 m.c.
- Diverse foioase moi: 12,20 m.c.
Lemnul fasonat oferit spre vânzare nu provine din fondul forestier proprietate publicã certificat.
Lemnul fasonat ramas neadjudecat dupa o licitatie se poate adjudeca prin negociere, in aceeasi zi, in
conditiile prevazute de H.G.715/2017 si de alte reglementari in vigoare.
Caietul de sarcini poate fi achizitionat de la sediul organizatorului licitatiei sau prin mijloace de
comunicare electronica, incepand cu data de : 30.10.2017
Alte informatii privind organizarea si desfãsurarea licitatiei:
Vor fi respectate prevederile Caietului de sarcini.
Pentru informaţii şi date suplimentare va puteţi adresa organizatorului licitatiei, prin persoana de
contact ing. Banzea Constantin , secretar al comisiei de preselectie, telefon 0248560001, 0784265454.
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