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Nr. 733 din 17.02.2015
ANUNŢ LICITAŢIE MASĂ LEMNOASĂ PE PICIOR
Având în vedere neadjudecarea masei lemnoase la licitaţia din data de
17.02.2015, Consiliul Local Straja, cu sediul în comuna Straja, judeţul Suceava, nr.
484A, tel. şi fax 0230576947, reia procedura de licitaţie publica deschisă cu
preselectie cu oferta scrisă în plic închis, cu respectarea dispoziţiilor H.C.L. nr.
6/2015, la sediul instituţiei pentru vânzarea a 318 m.c. volum brut de masă
lemnoasă: brad-49 m.c., molid-269 m.c., constituită în următoarele partizi:
1. Partida nr. 1302/782505 - produse de igienă , u.a 194AB, 195BD,
196AD, 197ADE, volum brut 183 m.c.: lemn lucru -103 m.c., coajă 10 m.c, lemn foc - 70 m.c;
2. Partida nr. 1303/782515, produse igienă, u.a. 195AG, 196BF, volum
brut 17 m.c.: lemn lucru- 8 m.c., coajă - 1 m.c., lemn foc - 8 m.c.;
3. Partida nr. 1319/787844, produse accidentale I, u.a. 194A, 196A,
197AE, 198AD, 202B, volum brut 118 m.c.: lemn lucru - 98 m.c.,
coajă - 9 m.c., lemn foc - 11 m.c.
Se licitează pe total cantitate de 318 m.c. masa lemnoasă (cele 3 partizi,
împreună), iar preţul de începere a licitaţiei este de 130 Iei/m.c.
Licitaţia se desfăşoară în data de 27 februarie 2015, ora 11, cu
preselecţie în data de 24 februarie 2015, ora 11. Caietul de sarcini si documentaţia
de punere în valoare sunt disponibile la sediul consiliului local si pe site
primariastrajasv.ro.
Cererile de înscriere, înclusiv pentru agenţii economici înscrişi ia
licitaţia pentru 17.02.2015 şi documentaţia de preselecţie se depun la registratura
primăriei până cel târziu 23.02.2015. Documentaţiile depuse după această dată nu
se iau în considerare.
Agenţii economici admişi la preselecţie vor achita taxa de participare si
vor constitui garanţia de participare pană cel târziu 26.02.2015, inclusiv, dată până
la care se depune si oferta de preţ.

