COMUNA BICAZU ARDELEAN
Nr. 3721 din 27.04.2016
Către,
S.C Metropolitan Maxpress Adv.SRL
office@anunt-adevarul.ro
Vă rugăm să ne publicaţi fără chenar, la mica publicitate, în ziarul ADEVARUL ,
următorul anunţ :
“Primăria comunei Bicazu Ardelean, cu sediul in Comuna Bicazu Ardelean, sat Bicazu Ardelean
nr. 211, tel/fax 0233.255301, e-mail conlocba@hotmail.com, – judeţul Neamţ – organizează în
data de 16.05.2016 ora 16.00 la sediul Primăriei, licitaţie publica cu plic închis pentru vânzarea
pe picior a cantităţii de 3233 mc masă lemnoasă pe picior, din proprietatea comunei Bicazu
Ardelean, judetul Neamt, situata in punctul PINTEC, conform prevederilor Regulamentului de
valorificare a masei lemnoase aprobat prin H.G NR. 924/2015, modificat prin H.G nr.43/2015.
Preselecţia va avea loc în data de 09.05.2016, ora 16.00, la sediul Primariei Bicazu
Ardelean.
Documentatia pentru selectie si inscrierea la licitatie poate fi depusa pana la data de
09.05.2016, ora 16,00, la sediul Primariei Bicazu Ardelean.
In caz de neprezentare a cel putin doi ofertanti, se va organiza o noua licitatie in data de
30.05.2016, ora 16,00 la sediul Primeriei, cu preselectie in data de 17.05.2016, ora 16.00 .
Partizile care se liciteaza sunt urmatoarele:
1. cantitatea de 1457 mc masa lemnoasa pe picior, provenita din secundare-rarituri,
conform APV 2089 intocmit de O.S. Bicaz, din UP I Bicazu Ardelean , ua 72 Pintec, la preţul
de pornire de 150 lei/mc ;
2. cantitatea de 1197 mc masa lemnoasa pe picior, provenita din secundare-rarituri,
conform APV 2101 intocmit de O.S. Bicaz, din UP I Bicazu Ardelean , ua 71 Pintec, la preţul
de pornire de 150 lei/mc ;
3..cantitatea totala de 579 mc, din care:
- cantitatea de 450 mc. masa lemnoasa pe picior, provenita din principale, conform
APV 2023 intocmit de O.S. Bicaz, din UP I Bicazu Ardelean , ua 82 C Pintec, la preţul de
pornire de 200 lei/mc.
- cantitatea de 129 mc. masa lemnoasa pe picior, provenita din curatiri intarziate,
conform APV 1704 intocmit de O.S. Bicaz, din UP I Bicazu Ardelean , ua 83 B Pintec, la
preţul de pornire de 50 lei/mc.
Volumul total de masa lemnoasa pe picior oferit la licitatie este de 3233 mc, din care :
-produse principale 450 mc; -produse secundare-rarituri 2654 mc.; - produse
curatiri intarziate 129 mc.
si respectiv, pe specii si grupe de specii: -rasinoase 1.377 mc; -fag 1674 mc.;-diverse moi 182mc.
Neincheierea contractului de vanzare-cumparare a masei lemnoase adjudecate, in

termenul de maxim de 10 zile lucratoare, din culpa exclusiva a operatorului economic atrage
anularea adjudecarii pentru masa lemnoasa respectiva si pierderea garantiei de contractare
aferente si a dreptului de participare la licitatie/negociere pentru partida al carui contract de
vanzare-cumparare a facut obiectul rezilierii de catre ofertantul declarat adjudecatar, partida
urmand sa fie declarata adjudecata de catre operatorul economic care a oferit pretul urmator in
sens descrescator, iar in situatia in care nici acesta din urma nu se va prezenta pentru incheirea
contractului, se va organiza o noua licitatie.
Masa lemnoasa pe picior ramasa neadjudecata dupa incheierea licitatiei se poate
adjudeca prin negociere, in aceeasi zi, in conditiile Regulamentului aprobat prin H.G nr.
924/2015 si alte reglementari in vigoare.
Caietul de sarcini se poate cumpăra de la sediul primăriei Bicazu Ardelean, incepand cu
data de 27.04.2016.
Relaţii suplimentare la tel./fax 0233.255301, persoana de contact Rosu Iuliana, tel.
0752491267.
Organizator,
PRIMARIA COMUNEI BICAZU ARDELEAN

