
Fisa de date
Tip anunt: Anunt de participare

Tip Legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016
 
 

S-a organizat o consultare de piata: Nu
 

Sectiunea I Autoritatea contractanta
 

I.1) Denumire si adrese
REGIA PUBLICA LOCALA A PADURILOR MAIERUS R.A. 
Cod de identificare fiscala: 30350806; Adresa: Strada: Nicolae Balcescu, nr. 2; Localitate: Maierus; Cod Postal: ; Tara: Romania; Codul NUTS:
RO122 Brasov; Adresa de e-mail: achizitii_rplpmaierusra@yahoo.com; Nr de telefon: +40 268284906; Fax: +40 268284906; Persoana de
contact: RADU-CONSTANTIN DRAGOI; Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL) www.rplpmaierus.ro;
Adresa web a profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro; 

 
I.2) Achizitie comuna
Contractul implica o achizitie comuna: Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu

 
I.3) Comunicare
Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit la (Website): www.e-licitatie.ro
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 18
Informatii suplimentare pot fi obtinute de la: 
adresa mentionata mai sus
Ofertele, candidaturile sau cererile de participare trebuie depuse la: 
adresa mentionata mai sus

 
I.4) Tipul autoritatii contractante
Alt tip

 
I.5) Activitate principala
Altele

 

Sectiunea II Obiectul contractului
II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1 Titlu:
SERVICII EXPLOATARE FORESTIERA MASĂ LEMNOASĂ PENTRU NEVOI LOCALE TOATE FAZELE PÂNĂ LA DRUM AUTO FORESTIER,
PENTRU UN VOLUM DE 8105,13 MC AFERENT ANULUI DE PRODUCTIE 2022
Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta: 30350806_2022_PAAPD1319950_3

 
II.1.2 Cod CPV Principal:
77211100-3 Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)

 
II.1.3 Tip de contract:
Servicii
Servicii diverse

 
II.1.4 Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
              Servicii exploatare forestiera masa lemnoasa pentru un volum de 8105,13 m.c., pentru nevoi locale aferent Comunei Cata,
Maierus, Comana, Racos, Sanpetru si Dumbravita. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor
de clarificare/informatii suplimentare, cu 11 zile inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in conditiile in care
solicitarile se vor adresa cu 18 zile inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.

 
II.1.5) Valoarea totala estimata:
Valoarea estimata fara TVA : 976457,27 ; Moneda: RON
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II.1.6) Impartire in loturi:
Da
Ofertele trebuie depuse pentru: Numarul maxim de loturi
Numarul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant 12

 
II.2 Descriere

II.2.1 - Denumire lot
1 - Lot 1   - Partida 1693

 
II.2.2 Coduri CPV
Cod CPV Principal: Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)

 
II.2.3 Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:
FONDUL FORESTIER AL COMUNEI MAIERUS

 
II.2.4 Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Lot 1   - Partida 1693 - volum de exploatat 416,30 mc; Valoarea estimata fara TVA: 53311,38 lei
   TOTAL Lot 1: 416,30 mc; Valoare estimata fara TVA: 53311,38 lei

 
II.2.5 Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.6 Valoarea totala estimata
Valoarea estimata fara TVA : 53311,38; Moneda: RON
Valoarea garantiei de participare: 0,9998 % - 533 RON

 
II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii
Durata in luni: 3; Durata in zile : -
Contractul se reinnoieste: Nu

 
II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11 Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12 Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13 Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

 
 

II.2.1 - Denumire lot
2 - Lot 2   - Partida 1685, Partida 1686

 
II.2.2 Coduri CPV
Cod CPV Principal: Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)

 
II.2.3 Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:
FONDUL FORESTIER AL COMUNEI MAIERUS
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II.2.4 Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Lot 2   - Partida 1685 - volum de exploatat 312,29 mc; Valoarea estimata fara TVA: 40404,08 lei
            - Partida 1686 - volum de exploatat 260,22 mc; Valoarea estimata fara TVA: 33425,26 lei
      TOTAL Lot 2: 572,51 mc; Valoare estimata fara TVA: 73829,34 lei

 
II.2.5 Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.6 Valoarea totala estimata
Valoarea estimata fara TVA : 73829,34; Moneda: RON
Valoarea garantiei de participare: 0,9996 % - 738 RON

 
II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii
Durata in luni: 3; Durata in zile : -
Contractul se reinnoieste: Nu

 
II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11 Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12 Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13 Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

 
 

II.2.1 - Denumire lot
3 - Lot 3   - Partida 1690

 
II.2.2 Coduri CPV
Cod CPV Principal: Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)

 
II.2.3 Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:
FONDUL FORESTIER AL COMUNEI MAIERUS

 
II.2.4 Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Lot 3   - Partida 1690 - volum de exploatat 218,83 mc; Valoarea estimata fara TVA: 28307,85 lei
      TOTAL Lot 3: 218,83 mc; Valoare estimata fara TVA: 28307,85 lei

 
II.2.5 Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.6 Valoarea totala estimata
Valoarea estimata fara TVA : 28307,85; Moneda: RON
Valoarea garantiei de participare: 0,9997 % - 283 RON

 
II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii
Durata in luni: 3; Durata in zile : -
Contractul se reinnoieste: Nu

 
II.2.10 Informatii privind variantele
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Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11 Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12 Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13 Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

 
 

II.2.1 - Denumire lot
4 - Lot 4   - Partida 1673

 
II.2.2 Coduri CPV
Cod CPV Principal: Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)

 
II.2.3 Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:
FONDUL FORESTIER AL COMUNEI SANPETRU

 
II.2.4 Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Lot 4   - Partida 1673 - volum de exploatat 498,04 mc; Valoarea estimata fara TVA: 64665,51 lei
      TOTAL Lot 4: 498,04 mc; Valoare estimata fara TVA: 64665,51 lei

 
II.2.5 Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.6 Valoarea totala estimata
Valoarea estimata fara TVA : 64665,51; Moneda: RON
Valoarea garantiei de participare: 1,0005 % - 647 RON

 
II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii
Durata in luni: 3; Durata in zile : -
Contractul se reinnoieste: Nu

 
II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11 Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12 Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13 Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

 
 

II.2.1 - Denumire lot
5 - Lot 5   - Partida 1622

 
II.2.2 Coduri CPV
Cod CPV Principal: Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)

 
II.2.3 Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:
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FONDUL FORESTIER AL COMUNEI COMANA
 

II.2.4 Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Lot 5   - Partida 1622 - volum de exploatat 259,81 mc; Valoarea estimata fara TVA: 33008,86 lei
      TOTAL Lot 5: 259,81 mc; Valoare estimata fara TVA: 33008,86 lei

 
II.2.5 Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.6 Valoarea totala estimata
Valoarea estimata fara TVA : 33008,86; Moneda: RON
Valoarea garantiei de participare: 0,9997 % - 330 RON

 
II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii
Durata in luni: 3; Durata in zile : -
Contractul se reinnoieste: Nu

 
II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11 Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12 Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13 Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

 
 

II.2.1 - Denumire lot
6 - Lot 6   - Partida 1519, Partida 1694

 
II.2.2 Coduri CPV
Cod CPV Principal: Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)

 
II.2.3 Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:
FONDUL FORESTIER AL COMUNEI RACOS

 
II.2.4 Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Lot 6   - Partida 1519 - volum de exploatat 160,00 mc; Valoarea estimata fara TVA: 18068,80 lei
       - Partida 1694 - volum de exploatat 504,55 mc; Valoarea estimata fara TVA: 55823,41 lei
      TOTAL Lot 6: 664,55 mc; Valoare estimata fara TVA: 73892,21 lei

 
II.2.5 Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.6 Valoarea totala estimata
Valoarea estimata fara TVA : 73892,21; Moneda: RON
Valoarea garantiei de participare: 1,0001 % - 739 RON

 
II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii
Durata in luni: 4; Durata in zile : -
Contractul se reinnoieste: Nu
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II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11 Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12 Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13 Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

 
 

II.2.1 - Denumire lot
7 - Lot 7   - Partida 1681, Partida 1682, Partida 1684

 
II.2.2 Coduri CPV
Cod CPV Principal: Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)

 
II.2.3 Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:
FONDUL FORESTIER AL COMUNEI CATA

 
II.2.4 Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Lot 7   - Partida 1681 - volum de exploatat 347,04 mc; Valoarea estimata fara TVA: 43792,98 lei
            - Partida 1682 - volum de exploatat 203,46 mc; Valoarea estimata fara TVA: 25996,08 lei
            - Partida 1684 - volum de exploatat 172,73 mc; Valoarea estimata fara TVA: 21886,62 lei
      TOTAL Lot 7: 723,23 mc; Valoare estimata fara TVA: 91675,68 lei

 
II.2.5 Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.6 Valoarea totala estimata
Valoarea estimata fara TVA : 91675,68; Moneda: RON
Valoarea garantiei de participare: 1,0003 % - 917 RON

 
II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii
Durata in luni: 3; Durata in zile : -
Contractul se reinnoieste: Nu

 
II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11 Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12 Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13 Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

 
 

II.2.1 - Denumire lot
8 - Lot 8   - Partida 1687, Partida 1669

 
II.2.2 Coduri CPV
Cod CPV Principal: Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
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II.2.3 Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:
FONDUL FORESTIER AL COMUNEI CATA

 
II.2.4 Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Lot 8   - Partida 1687 - volum de exploatat 357,07 mc; Valoarea estimata fara TVA: 33960,93 lei
            - Partida 1669 - volum de exploatat 368,83 mc; Valoarea estimata fara TVA: 40213,53 lei
      TOTAL Lot 8: 725,90 mc; Valoare estimata fara TVA: 74174,46 lei

 
II.2.5 Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.6 Valoarea totala estimata
Valoarea estimata fara TVA : 74174,46; Moneda: RON
Valoarea garantiei de participare: 1,0003 % - 742 RON

 
II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii
Durata in luni: 3; Durata in zile : -
Contractul se reinnoieste: Nu

 
II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11 Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12 Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13 Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

 
 

II.2.1 - Denumire lot
9 - Lot 9   - Partida 1670

 
II.2.2 Coduri CPV
Cod CPV Principal: Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)

 
II.2.3 Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:
FONDUL FORESTIER AL COMUNEI CATA

 
II.2.4 Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Lot 9   - Partida 1670 - volum de exploatat 757,58 mc; Valoarea estimata fara TVA: 78583,77 lei
      TOTAL Lot 9: 757,58 mc; Valoare estimata fara TVA: 78583,77 lei

 
II.2.5 Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.6 Valoarea totala estimata
Valoarea estimata fara TVA : 78583,77; Moneda: RON
Valoarea garantiei de participare: 1,0002 % - 786 RON
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II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii
Durata in luni: 4; Durata in zile : -
Contractul se reinnoieste: Nu

 
II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11 Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12 Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13 Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

 
 

II.2.1 - Denumire lot
10 - Lot 10 - Partida 1399, Partida 1562, Partida 1618

 
II.2.2 Coduri CPV
Cod CPV Principal: Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)

 
II.2.3 Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:
FONDUL FORESTIER AL COMUNEI DUMBRAVITA

 
II.2.4 Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Lot 10 - Partida 1399 - volum de exploatat 49,00 mc; Valoarea estimata fara TVA: 6272,49 lei
            - Partida 1562 - volum de exploatat 214,00 mc; Valoarea estimata fara TVA: 27477,60 lei
            - Partida 1618 - volum de exploatat 1262,65 mc; Valoarea estimata fara TVA: 144876,46 lei
      TOTAL Lot 10: 1525,65 mc; Valoare estimata fara TVA: 178626,55 lei

 
II.2.5 Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.6 Valoarea totala estimata
Valoarea estimata fara TVA : 178626,55; Moneda: RON
Valoarea garantiei de participare: 0,9999 % - 1786 RON

 
II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii
Durata in luni: 6; Durata in zile : -
Contractul se reinnoieste: Nu

 
II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11 Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12 Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13 Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

 
 

II.2.1 - Denumire lot
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11 - Lot 11 - Partida 1691
 

II.2.2 Coduri CPV
Cod CPV Principal: Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)

 
II.2.3 Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:
FONDUL FORESTIER AL COMUNEI DUMBRAVITA

 
II.2.4 Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Lot 11 - Partida 1691 - volum de exploatat 922,96 mc; Valoarea estimata fara TVA: 119901,73 lei
      TOTAL Lot 11: 922,96 mc; Valoare estimata fara TVA: 119901,73 lei

 
II.2.5 Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.6 Valoarea totala estimata
Valoarea estimata fara TVA : 119901,73; Moneda: RON
Valoarea garantiei de participare: 1,0000 % - 1199 RON

 
II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii
Durata in luni: 4; Durata in zile : -
Contractul se reinnoieste: Nu

 
II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11 Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12 Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13 Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

 
 

II.2.1 - Denumire lot
12 - Lot 12 - Partida 1692

 
II.2.2 Coduri CPV
Cod CPV Principal: Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)

 
II.2.3 Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:
FONDUL FORESTIER AL COMUNEI DUMBRAVITA

 
II.2.4 Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Lot 12 - Partida 1692 - volum de exploatat 819,77 mc; Valoarea estimata fara TVA: 106479,93 lei
      TOTAL Lot 12: 819,77 mc; Valoare estimata fara TVA: 106479,93 lei

 
II.2.5 Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
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II.2.6 Valoarea totala estimata
Valoarea estimata fara TVA : 106479,93; Moneda: RON
Valoarea garantiei de participare: 1,0002 % - 1065 RON

 
II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii
Durata in luni: 4; Durata in zile : -
Contractul se reinnoieste: Nu

 
II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11 Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12 Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13 Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

 
 

II.3 Ajustarea pretului contractului
Nu

 

Sectiunea III Informatii juridice, economice, financiare si tehnice
III.1) CONDITII DE PARTICIPARE:

 
III.1.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.
98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea
autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor,
pentru fiecare lot in parte. Aceste documente vor fi:
a)  Certificat constatator privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor,  taxelor sau a contributiilor la bugetul general
consolidat - bugetul de stat, la momentul prezentarii;
b) Certificat constatator privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor,  taxelor sau a contributiilor la bugetul local,  la
momentul prezentarii;
c) Cazierul judiciar al operatorului economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia,
asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
d) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.
166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractanti nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.59-60 din Legea
98/2016 Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator,
subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in DUAE. Documentul justificativ, respectiv ,,Declaratie privind neincadrarea in
situatiile prevazute la art.59-60” din Legea nr.98/2016 se depune de catre catre toti participantii la procedura (operator economic
care depune oferta in mod individual sau in asociere, subcontractant sau tert sustinator) odata cu DUAE pana la data limita a
depunerii ofertelor.
Persoane cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii
sunt:
1. Director-Sef ocol - ing. Bordas Florin Mihai;
2. Consilier Juridic – cj. Doroftei Raluca Alexandra
3. Contabil șef - ec. Iorga Marius Ioan;
4. Contabil – ec. Rapeanu Radu Stefan;
5. Responsabil Fond forestier: ing. Radeanu Gheorghe;
6. Responsabil Achizitii Publice: ing: Dragoi Radu Constantin;
7. Responsabil Productie/Mecanizare: ing: Dogaru Gabriel Nicolae;
8. Responsabil Paza, P.S.I, S.S.M: tehn. Meszaros Gabor;
9. Sef Districtul I: dr.ing. Enache Leonard Nicolae;
10. Sef Districtul II: ing. Szabo Ladislau;
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11. Sef Districtul III: ing. Apreotesei Gheorghe;
12. Responsabil Cultura-Refacere: ing: Ciolan Matei-Nicolae;
13. Responsabil H.R.: Boricean Antonia Malina
Declaratie pe proprie raspundere (completare FORMULARUL 4)

 
III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care
sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si
faptul  ca  are capacitatea profesionala  de a  realiza  activitatile  care fac  obiectul  contractului.  Modalitatea prin  care poate fi
demonstrata  indeplinirea  cerintei:  se  va  completa  DUAE de operatorii  economici  participanti  la  procedura  de  atribuire  cu
informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE,
respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta,
urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea utoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I in
clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie reale/valide la
data prezentarii acestuia. Referitor la DUAE se va depune dupa caz si de catre tertul sustinator - cerinta doar pentru Certificatul
constatator emis de
ONRC.
- Certificat de atestare emis in baza „Ord. M.M.A.P.  nr.  1330/01.09.2015, pt.  Aprobarea Regulamentului  privind organizarea,
functionarea si componenta Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestiera, precum si
criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestiera. Informatiile cuprinse in certificatul de atestare trebuie sa fie
reale/actuale la data PREZENTARII (art. 196 din Legea 98/2016). Operatorii straini vor demonstra indeplinirea cerintelor completand
DUAE.  Documentele  justificative  care  probeaza indeplinirea celor  asumate prin  completarea DUAE,  respectiv  documentele
echivalente, emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul
clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor (art. 173 din Legea 98/2016).
- Cazier tehnic de exploatare a masei lemnoase, document cu regim special, model si continut aprobat prin Ordin 280/2004.
Informatiile cuprinse in cazierul tehnic de exploatare trebuie sa fie reale/actuale la data PREZENTARII (art. 196 din Legea 98/2016).
Operatorii straini vor demonstra indeplinirea cerintelor completand DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea
celor asumate prin completarea DUAE, respectiv documentele echivalente, emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la
solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea
evaluarii ofertelor (art. 173 din Legea 98/2016).

 
III.1.2) Capacitatea economica si financiara

 
III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

 
III.1.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului

 
III.1.5) Informatii privind contractele rezervate:
Nu

 
III.1.6) Depozite valorice si garantii solicitate:
III.1.6.a) Garantie de participare:
Garantia de participare la licitatie, in cuantum de 1% din valoarea partidei/loturilor pentru care operatorii economici formuleaza
oferta, se achita prin instrumente legale de decontare pana la termenul limita de depunere a ofertei si certificate de o banca
acreditata.
Operatorul economic înscris la licitaţie poate să constituie garanţia de participare la licitatie şi prin instrumente de garantare emise
de o instituţie de credit din România, în condiţiile legii. Garantia de participare va fi constituita în conformitate cu prevederile art. 36
din H.G. nr.395/2016, prin virament bancar sau printrun instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau
de o societate de asigurari în forma prezentata în formularul “Scrisoare de garantie”. În cazul în care ofertantul opteaza pentru
constituirea garantiei de participare prin virament bancar, acesta va vira contravaloarea garantiei în contul AC – RO07 MIRO 0000
3087 6394 0101, deschis la ProCredit Brasov. Totodata, în cazul în care valoarea garanţiei de participare este mai mică de 5.000 lei,
garanţia de participare se poate constitui şi prin depunerea la casieria autorităţii contractante a unei sume în numerar. Dovada
constituirii garantiei de participare va fi scanata si postata pe SEAP în fisier separat denumit “Garantie de participare” împreuna cu
DUAE, oferta tehnica si oferta financiara pâna la
data limita de depunere a ofertelor (toate semnate cu semnatura electronica extinsa). Perioada de valabilitate va fi de 90 zile
conform art. 35 din HG 395/2016. Modul de restituire a garantiei de participare: Garantia de participare se restituie în contul IBAN
declarat de ofertant în CEREREA DE RESTITUIRE A GARANTIEI DE PARTICIPARE. Documentele care nu sunt insotite de dovada
constituirii garantiei de participare vor fi respinse ca inacceptabile. Restituirea sumelor aferente garantiei de participare se va face in
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termen de maxim 30 zile lucratoare de la data limita de depunere a ofertelor.

III.1.6.b) Garantie de buna executie:
Garantiei de buna executie se va constitui în conformitate cu prevederile art. 40 din HG nr. 395/2016. Garantia de buna executie a
lucrarilor de exploatare se constituie prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale si ramane la dispozitia R.P.L.P.
MAIERUS R.A. pana la reprimirea parchetelor pentru a fi folosita in cazul in care se aduc prejudicii fondului forestier (reprezentând şi
cauţiunea prevazuta la art.66 alin.(1) din Codul silvic si art.15 alin.(3) din Instrucțiunilor aprobate prin OMMP nr. 1540/2011 cu
modicările și completările ulterioare), în cuantum de 5% din valoarea fără TVA a contractului, pentru perioada de valabilitate a
contractului. Contractantul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante, la o bancă agreată de ambele
părţi. Suma iniţială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din preţul
contractului de achiziţie publică/contractului subsecvent, fără TVA. Garanţia de bună execuţie se constituie de către prestator în
scopul asigurării achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului. Garanţia astfel constituită
este destinată acoperirii eventualelor prejudicii suferite de achizitor în executarea prezentului contract, constând în degradarea
solului, a drumurilor forestiere, si a malurilor apelor, distrugerea semințisului utilizabil, precum și a arborilor nedestinați exploatarii,
peste limitele admise de normele tehnice, inclusiv pentru refacerea elementelor de drum forestier distruse din vina prestatorului. În
cazul în care prejudiciul produs achizitorului este mai mare decât cuantumul garanţiei de bună execuţie, prestatorul este obligat să-l
despăgubescă pe achizitor integral şi întocmai. Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie

 
III.1.8) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul:
              Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016

 
III.1.9) Legislatia aplicabila:
a) Legea privind achizitiile nr 98/2016
b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a
contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de
Solutionare a Contestatiilor nr 101/2016;
c) www.anap.gov.ro
d) Ordinul Ministerului Mediului si Padurilor nr.1540/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi
perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, cu modificarile si completarile ulterioare;
e)  Ordinul  Ministerului  Mediului,  Apelor  si  Padurilor  nr.1106/2018  pentru  aprobarea  Regulamentului  privind  organizarea,
funcţionarea şi componenţa Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum şi
criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) Ordinul Ministerului Ministerului si Padurilor nr.1346/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind forma şi modul de utilizare a
dispozitivelor speciale de marcat, precum şi modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori, cu modificarile si completarile
ulterioare;
g) H.G. nr. 497/2020 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la
regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de
aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a
obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, cu modificarile si completarile ulterioare;
h) OUG nr.195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;
i) Legea nr.319/2006 a sanatatii si securitatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare;
j)  Legea nr.  307/2006 privind apararea impotriva incendiilor,  cu modificarile si  completarile ulterioare si  Ordinul  M.A.P.P.M.
nr.1654/2000 privind aprobarea Normelor de prevenire si stingere a incendiilor in fondul forestier;
k)  Cuantificarea masei  lemnoase prevazuta in actele de punere in valoare pentru partizile aflate in licitatie este realizata in
conformitate cu normele tehnice pentru evaluarea masei  lemnoase destinata exploatarii,  aprobate prin  Ordinul  M.A.P.P.M.
nr.1651/31.12.2000;
l) Orice alte dispozitii legale incidente, intrate in vigoare pe perioada de derulare a raporturilor contractuale stabilite intre regie si
operatorii economici/grupurile de operatori economici adjudecatari ai contractelor serviciilor silvice de exploatare forestiera.

 
III.2) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT:

 
III.2.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii 
 Nu
 Nu-
 Nu--

 
III.2.2) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale:
Nu

 
III.2.3) Informatii privind personalul responsabil cu executarea contractului:

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 23.03.2022 10:26 Pagina 12



Obligatie de a preciza numele si calificarile profesionale ale angajatilor desemnati pentru executarea contractului: Nu
 

Sectiunea IV Procedura
 

IV.1 Descriere
 

IV.1.1 Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare:
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire:
Online

IV.1.1.b) Tipul Procedurii
Licitatie deschisa

 
IV.1.3 Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:
Ofertele trebuie depuse pentru: Contract de achizitii publice

 
IV.1.6 Informatii despre licitatia electronica
Se va organiza o licitatie electronica: Nu

 
IV.1.8 Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)
Achizitia intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice: Nu

 
IV.2 Informatii administrative

 
IV.2.1 Publicare anterioara privind aceasta procedura
 Nu
Numarul anuntului de intentie din vechiul sistem: -

 
IV.2.4 Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare
 Romana
Moneda in care se transmite oferta financiara: : RON

 
IV.2.6 Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.4 Prezentarea ofertei
 

IV.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice
Ofertantii vor depune propunerea tehnica aferenta lotului/ loturilor pentru care se depune oferta, completata integral conform
formularului nr.10 din sectiunea ,, Formulare”, semnata – asumata. Ofertantul isi asuma responsabilitatea respectarii datelor din
tabelul nr.2 din caietul de sarcini, privind epocile si termenele de taiere si scoatere a materialului lemnos din paduri, durata maxima
de exploatare a masei lemnoase precum si perioadele pentru exploatarea masei lemnoase din paduri conform tabelului nr. 3.
Ofertantii participanti la procedura vor depune declaratie privind utlilajele, instalatiile si echipamentele tehnice de care dispunpentr
u indeplinirea corespunatoare a contractului conform formularului nr. 7 si a anexei din sectiunea ,,Formulare”. Ofertantii participanti
la procedura vor depune declaratie privind respectarea conditiilor de mediu, sociale si cu privire la relatiile de munca precum si
declaratie privind securitatea si sanatatea in munca pe toata durata de indeplinire a contractului de servicii conform formularului nr.
5 si 6 din sectiunea ,,Formulare”.

 
IV.4.2 Modul de prezentare al propunerii financiare
Propunerea financiara va fi prezentata numai in SICAP si numai pana la data limita de depunere a ofertelor prevazute in anuntul de
participare . Propunerea financiara va fi intocmita conform formular de oferta nr.1 din sectiunea formulare pus la dispozitie. Preturile
se vor exprima in lei. Ofertantii vor fi atenti la elaborarea propunerii financiare pantru a evita orice eroare aritmetica ( in cifre si
litere). Propunerea financiara va contine pretul total ofertat in lei fara T.V.A dar si detalierea pe fiecare partida in parte pentru loturile
in SICAP dupa finalizarea evaluarii fiecarui ofertant in ceea ce priveste criteriile de calificare solicitate si a propunerii tehnice.

 
IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei
Ofertantul va depune oferta în SICAP elaborata în conformitate cu informatiile si cerintele prevazute în documentele achizitiei
însotita de documentul DUAE, semnate electronic cu semnatura electronica extinsa. Avand in vedere ca procedura se desfasoara
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online, ofertantii vor depune toate documentele scanate si semnate cu semnatura electronica extinsa. Documentele scanate trebuie
sa fie lizibile. Pentru a fi mai usor de încarcat/descarcat din sistem, documentele de calificare si oferta tehnica, în format PDF, se vor
include în cat mai putine fisiere. Documentele emise într-o alta limba decât limba româna trebuie sa fie însotite de traducere
autorizata în limba româna. Nu se accepta oferte alternative.

 

Sectiunea VI Informatii suplimentare
 

VI.1 Aceasta achizitie este periodica
 

 Da
Programul estimat de publicare a anunturilor viitoare : PE TOT PARCURSUL ANULUI IN FUNCTIE DE NECESARUL PARTENERIATELOR
INCHEIATE CU U.A.T.-urile.

 
VI.2 Informatii privind fluxurile de lucru electronice

 
Se va utiliza sistemul de comenzi electronice: Nu
Se va accepta facturarea electronica: Nu
Se vor utiliza platile electronice: Nu

 
VI.3 Informatii suplimentare

 
              Toate documentele se vor depune in lb.romana. Numai operatorii economici înregistrati în SEAP au dreptul de a transmite oferta.
Avand in vedere ca procedura se desfasoara online, ofertantii vor depune toate documentele scanate si semnate cu semnatura electronica
extinsa. Operatorii economici pot participa la procedura numai daca sunt inregistrati in SEAP (SICAP) . Solicitarile de clarificari ale
potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP (SICAP) la Sectiunea ”Solicitari de clarificare/intrebari/comunicari”” din cadrul
procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in SEAP (SICAP) catre
solicitantul clarificarii la sectiunea ”Solicitari de clarificare/ intrebari/ comunicari” , iar catre toti operatorii economici la rubrica de "Lista
clarificari, notificari si decizii”" a anuntului de participare publicat pe site –ul www.e-licitatie.ro. Comisia de evaluare va transmite solicitarile
de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP (SICAP) la Sectiunea “Solicitari de clarificare/intrebari/comunicari”. Operatorii economici vor
transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (SICAP),
Sectiunea “Solicitari de clarificare/intrebari/comunicari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a
mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica. Modul de departajare al ofertelor : In cazul in care ofertele
clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP (SICAP), in vederea incarcarii
electronice de catre operatorii economici de noi preturi. Răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi
completate în SEAP (SICAP) în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant. Detalii cu privire la întocmirea DUAE veți regăsi,
după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE. Autoritatea contractanta are dreptul de a
solicita ofertantilor, în circumstante exceptionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade. În
cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei perioada de valabilitate a garantiei pentru
participare va fi prelungita în mod corespunzator. Ofertantul are obligatia de a comunica autoritatii contractante daca este sau nu de
acord cu prelungiera perioadei de valabilitate a ofertei.Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei
se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare. Ofertantul va prezenta o declaratie prin
care accepta clauzele contractuale cuprinse in modelul de contract din documentatia de atribuire (in caz contrar se considera acceptul
tacit al acestuia). În situatia în care sunt obiectiuni la proiectul de contract, respectiv modificari ale clauzelor contractuale sau adaugarea
unor clauze noi, eventualele propuneri de modificare/completare/eliminare de clauze contractuale vor fi formulate în scris cu justificari si
vor fi transmise autoritatii contractante respectând termenele prevazute de art. 161 din Legea 98/2016. Completarea si depunerea DEAU
este obligatorie. Ofertantul care s-a inscris la procedura si apoi s-a retras nu va fi considerat participant la procedura. Operatorul
economic care nu a criptat pretul ofertei nu este considerat participant la procedura. Completarea si depunerea DUAE in format xml este
obligatorie chiar daca ofertantii au depus unele documente de calificare care probeaza indeplinirea cerintelor odata cu oferta in SEAP.
DUAE  se  poate  accesa  in  vederea  completarii  de  catre  operatorii  economici  interesati  prin  urmatorul  link:  https://sicap-
prod.elicitatie.ro:8881/ca/duae. DUAE a fost configurat de către autoritatea contractantă direct în SEAP la definirea documentației de
atribuire. Conform informatiilor transmise de AADR:
Operatorii economici vor avea în continuare posibilitatea de a semna electronic DUAE, prin exportarea/importarea documentului creat cu
extensia .xml sau prin tipărirea acestuia, direct din aplicație. Avand in vedere faptul ca acest sistem de depunere a DUAE este la inceput si
nu se cunosc toate situatiile care pot sa apara dupa deschiderea ofertelor AC va solicita clarificari in cazul in care exista neconcordante
sau neclaritati ale declaratiei DUAE depuse deofertanti. In cazul nedepunerii DUAE odata cu oferta, oferta va fi respinsa conform art. 137
alin. 2 din HG 395/2016. Clarificarile se depun numai in seap si numai in termenul precizat. Autoritatea contractanta nu va raspunde la
clarificarile solicitate dupa expirarea termenului.

 
VI.4 Proceduri de contestare
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VI.4.1 Organismul de solutionare a contestatiilor
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitate: Bucuresti; Cod Postal: 030084; Tara: Romania; Codul NUTS: RO321 Bucuresti;
Adresa  de  e-mail:  office@cnsc.ro;  Nr  de  telefon:  +40  213104641;  Adresa  web  a  sediului  principal  al  autoritatii/entitatii
contractante(URL) http://www.cnsc.ro; 

 
VI.4.3 Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: 
Sunt cele prevazute in LEGEA nr. 101 din 19 mai 2016.

 
VI.4.4 Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
-
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