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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA STRAJA
Comuna Straja, judeţul Suceava, cod 727495
0230-576947
mail:primaria_straja@yahoo.com
Nr. 3823 din 15.06.2018

PROCES - VERBAL
al licitaţiei din data de 15.06.2018 pentru vânzarea unui volum de 191 m.c. volum brut de
masă lemnoasă pe picior
Licitaţia publica se desfăşoară la sediul Primăriei comunei Straja, începând cu orele 10:00.
Licitaţia a fost făcută publică prin publicarea unui anunţ pe site-ui ocoalederegim.ro, afişare la
sediul organizatorului, conform procesului-verbal de afişare nr. 3353 din 31.05.2018 şi pe site-ul oficial
primariastrajasv.ro.
Comisia de licitaţie a fost constituită în baza Dispoziţiei primarului nr. 79 din 06.06.2018, în
următoarea componenţă:
1. Dl. Juravle D. Vasile, consilier al primarului, Primăria Straja - preşedinte
2. Dl. Pârghie Victor, şef district, reprezentantul O.S. Bucovina - membru
3. Dl. Cotos Ilie, referent, Primăria Straja - membru.
Secretariatul comisiei este asigurat de către d-ra Pătrăucean Liliana, secretarul comunei.
Covrumul este asigurat fiind prezenţi toti membrii comisiei.
Licitaţia publică deschisă cu preselecţie a fost aprobată de Consiliul local al comunei Straja prin
Hotărârea nr. 17 din 10.05.2018. Licitaţia este de tipul "licitaţie publică cu strigare".
Obiectul licitaţiei este vânzarea masei lemnoase pe picior din fondul forestier aflat pe raza comunei
Straja, proprietate publică a comunei Straja cu un volum brut de 191 m.c. - partida nr. 1691/1302668.
Preţul de pornire la licitaţie este de 154 lei/m.c. .
Pasul de licitare este de 5% din preţul de pornire/m.c. volum brut, adică 8 lei.
Preselecţia agenţilor economici s-a desfăşurat în data de 11.06.2018, la sediul Primăriei comunei
Straja, judeţul Suceava.
Au depus cerere şi documentaţie de înscriere la licitaţie, în termenul comunicat în anunţ, următorii
operatori economici:
S.C. FOREST VIM S.R.L.
S.C. KARLSBERG PROD S.R.L
Comisia de preselecţie a admis la licitaţie pe toţi operatorii economici enumeraţi anterior.
Pentru intrarea în licitaţie, operatorii economici admişi Ia preselecţie au obligaţia depunerii anterior
începerii şedinţei de licitaţiei, dovada achitării tarifului de participare, precum şi constituirea garanţiei de
contractare.
începerea şedinţei de licitaţie a fost anunţată pentru orele 10:00.
Operatorii economici admişi la preselecţie au achitat tariful de participare de 100 lei, astfel:
Nr.
crt
1.
2.

Denumire operator economic
S.C. FOREST VIM S.R.L.
S.C. KARLSBERG PROD S.R.L.

Operatorii economici admişi la
reprezentând 5% din valoarea totală a
Nr.
crt.

Denumire operator economic

1.

S.C. FOREST VIM S.R.L.

2.

S.C. KARLSBERG PROD S.R.L.

Valoare tarif
participare
achitată

Documentul care dovedeşte
plata taxei

Data depunerii
documentului
doveditor

Chitanta nr. 4324 din
07.06.2018
06.06.2018
Chitanţa nr. 4327 din
100 lei
11.06.2018
11.06.2018
preselecţie au constituit garanţia de contractare în sumă de 1.464 lei
masei lemnoase, astfel:
Valoare
Data/ora
Documentul care
garanţie de
depunerii
dovedeşte constituirea
contractare
documentului
garanţiei
constituită
doveditor
Chitanţa nr. 4325 din
1.464 lei
07.06.2018
06.06.2018
Chitanta nr. 4328 din
1.464 lei
11.06.2018
11.06.2018
100 lei

Comisia de licitaţie a constatat că sunt îndeplinite condiţiile pentru defăşurarea licitaţiei.

Nr.
crt.
1.
2.

Denumire operator economic
S.C. FOREST VIM S.R.L
S.C. KARLSBERG PROD S.R.L.

Nume/prenume
împuternicit
Pintescu Constantin
Ionescu Gabriel

Va fi declarat câştigător operatorul economic care a oferit preţul cel mai mare după trei strigări
succesive ale preşedintelui comisiei de licitaţie ale respectivei oferte.
Contractul de vânzare-cumpărare se încheie în maximum 10 zile lucrătoare de la data desfăţurării
licitaţiei.
Ofertantul declarat câştigător va achita integral contravaloarea masei lemnoase, până la data semnării
contractului de vânzare - cumpărare. La semnarea contractului, cumpărătorul va trebui să prezinte
documentele financiar - contabile care să ateste efectuarea plăţii.
Valoarea de începere a licitaţiei reprezintă oferta.
Toţi operatorii economici participanţi oferă preţul de pornire, respectiv 154 lei/m.c.
Se trece la licitare.
Se strigă primul pas reprezentând 162 lei/m.c.
Oferă 162 lei/m.c. S.C. KARLSBERG PROD S.R.L.
Se strigă al doilea pas reprezentând 170 lei/m.c. Nu se fac oferte.
S.C. KARLSBERG PROD S.R.L. îşi menţine oferta de 162 lei/m.c. şi la a doua şi la a treia strigare.
Operatorul economic declarat câştigător este S.C. KARLSBERG PROD S.R.L., care
adjudecă masa lemnoasă la preţul de 162 lei/m.c., reprezentând o valoarea totală de 30.942 Iei
pentru 191 m.c.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal, care va fi transmis tuturor ofertanţilor.
Afişat, azi, 15.06.2018.
Termen de contestaţie: 15.06.2018, ora 16:00, în scris, la Primfria comunei Straja.

Comisia de licitaţie:
Juravle D. Vasile
Pârghie Victor
Cotos Ilie
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Secretarul comisiei
Pătrăucean Liliana

Un exemplar al procesului-verbal de licitaţie a fost înmânat operatorilor economici participanţi, azi,
15.06.2018:
Semnătuptde primire
Nume/prenume
Nr.
Denumire operator economic
împuternicit
crt.
Pintescu Constantin
1.
S.C. FOREST VIM S.R.L
Ionescu Gabriel
2.
S.C. KARLSBERG PROD S.R.L
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