COMUNA EREMITU
Loe. Eremitu, str. Principals nr. 542
Judetul Mures
ROMANIA
CAIET DE SARCINI
Pentru valorificarea prin vanzare a masei Iemnoase
Ia licitatia organizata in data de 22 iulie 2019, ora 13:00

1. Obiectul viinziirii
Obiectul vanzarii il constituie cantitatea totala de 2017 me volum brut masa lemnoasa pe picior,
constituind 6 partizi, din fondul forestier aflat pe raza Comunei Eremitu, judetul Mures.
Structura masei lemnoase pe picior care face obiectul vanzarii se regaseste in Actele de punere in
valoare nr: 8913, 6573, 8965, 6590, 6591, 6592.
In situatia in care agentii economici i~i manifesta intentia de a viziona masa lemnoasa pe picior
care face obiectul valorificarii prin vanzare, acestia vor depune in acest sens o solicitare scrisa la
sediul Primariei Comunei Eremitu, Jud. Mures. Pe baza solicitarilor se va organiza programarea
vizionarilor care va fi comunicata tuturor solicitantilor. Masa lemnoasa poate fi verificata de catre
ofertanti impreuna cu personalul silvic angajat al Ocolului Silvie Privat Ghindari, anterior
preselectiei, conform programarii stabilite. Personalul silvic delegat va intocmi un proces-verbal
insusit de catre toti agentii economici cares-au prezentat in teren.
2. Obligatiile piinilor
Beneficiarul are urmatoarele obligatii:
Prin adminstartorul padurii (Ocolul Silvie) va elibera autorizatia de pregatire a exploatarii cu
pana la 30 de zile inaintea datei de incepere, pentru a permite efectuare lucrarilor pregatitoare,
urmand ca pentru fiecare postata sa emita predarea masei lemnoase.
In cadrul perioadei de pregatire a exploatarii se vor realiza accesele necesare bunei desfasurari a
activitatii. In cazurile in care nu exista posibilitatea stabilirii (acordarii) perioadei de pregatire a
exploatarii, aceasta va fi realizata obligatoriu in termen de 30 de zile de la data cand intra in vigoare
autorizarea parchetului.
Plata se va suprapune pe termenul stabilit.
Sa faca mentiuni clare si precise, odata cu predarea parchetului, in legatura cu starea portiunii
de drum auto forestier aferent rampelor delimitate precum si cu acea portiune de drum in care in mod
exceptional este obligatoriu trasul lemnului, deoarece prin natura orografiei terenului, rampele nu pot
fi amplasate in imediata apropiere a locului de scoatere a materialului lemnos din parchet.
Sa se consemneze, odata cu predarea parchetului, toate lucrarile de arta si altele, ce trebuiesc
protejate prin procesul de exploatare si transport al masei lemnoase care face obiectul prezentului
contract.
Sa inventarieze masa lemnoasa ramasa in parchet in cazul rezilierii contractului de fumizare
al masei lemnoase si sa procedeze la regularizarea volumului, atat cantitativ cat si valoric, daca prin
impartirea in postate a parchetului au aparut diferente fata de esalonarea la taiere din contract.
Va asigura accesibilitatea si practicabilitatea drumurilor auto prin lucrari de intretinere si reparatii
ale acestora, pentru a nu se intrerupe fluxul exploatare-valorificare. In lipsa capacitatii de intretinere
si reparatii a drumurilor, acestea se pot face de cumparator, prin decontarea contravalorii lucrarilor
executate.
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Prestatorulare urmatoarele obligatii:
Sa se prezinte la sediul Primariei Comunei Eremitu, in vederea semnarii si ridicarii contractului,
conform celor stabilite la adjudecarea masei lemnoase.
Cumparatorul sau imputemicitul acestuia va prezenta lista persoanelor (inclusiv datele personale)
care raspund de procesul de exploatare.
Intarzierea nejustificata, cu mai mult de 5 zile lucratoare la semnarea contractului sau refuzul de a
semna contractul, precum si neridicarea autorizatiei de exploatare si/sau nepreluarea parchetului
conform celor stabilite, atrage dupa sine:
pierderea garantiei pentru oricare dintre faptele amintite mai sus
rezilierea contractului, daca nu s-au executat obligatiile beneficiarului dupa semnare,
enumerate mai sus.
Sa puna la dispozitia vanzatorului, la cererea acestuia, documentatia privind gestionarea
materialului lemnos.
La terminarea exploatarii, cumparatorul se obliga sa predea in stare de functionare drumul
forestier utilizat, precum ~i portiunea de drum auto-forestier aferenta rampelor sau cea delimitata
special, in starea in care a fost primita,
Sa suporte, daca este cazul, costul total al cheltuielilor necesare refacerii daunelor aduse
portiunilor de drum, daune produse ca urmare a activitatii de exploatare
Sa suporte daca este cazul, costul total al cheltuielilor necesare lucrarilor de refacere sau
reconstructie in cazul deteriorarii sau distrugerii Iucrarilor de arta sau altele.
Sa-si organizeze transportul materialului lemnos in perioadele in care nu se aduc prejudicii
instalatiilor de transportat (adica in afara perioadelor cu ploi abundente, dezghet etc.).
Sa nu blocheze instalatiile de scos-apropiat si transport, in caz contrar acesta va suporta
daunele care decurg din aceasta fapta.
Sa solicite contravaloarea cautiunii, care se va restitui dupa reprimirea parchetului daca nu se
aduc prejudicii fondului forestier folosit pentru transportul materialului lemnos.
In cazul producerii de prejudicii valoarea necesara remedierii acestora se retine din cautiune,
lunar cautiunea se reconstituie la nivelul initial, in caz contrar lucrarile de exploatare si transport se
vor opn.
Sa participe la inventarierea masei lemnoase ramase in parchet in cazul rezilierii contratului
de furnizare a masei lemnoase si sa procedeze de comun acord cu furnizorul la regularizarea
volumului, atat cantitativ cat si valoric, daca prin impartirea in postate a parchetului au aparut
diferente fata de esalonarea la taiere din contract.
In caz de refuz din partea beneficiarului de a solutiona cele aratate anterior, acesta va fi
obligat sa accepte lucrarile de inventariere si celelalte ulterioare sa se desfasoare in lipsa.
Intreprinzatorul este obligat sa introduca in raza parchetului gama de utilaje adecvate
tehnologiei aprobate de Ocolul Silvie.
De asemenea, acesta trebuie sa foloseasca in fluxul tehnologic personal care are calificare
corespunzatoare lucrarilor care se executa,
Orice eveniment in activitatea de exploatare (accident, incendii), ramane in exclusivitate in
raspunderea intreprinzatorul ui.
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3. Procedura de viinzare
Procedura de vanzare este licitatie cu strigare, conform art. 12 din H.G. nr.715 din 2017 pentru
aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica.

4. Elemente de pref. Garantii
Pretul de pomire a licitatiei este:

Grupaj 1

Pret de
pornire/mc

Pasul de licitare

95 lei

5 lei

199 m3

106 lei

5 lei

427 m3

106 lei

5 lei

Partida nr.

Volum brut

Partida nr. 6592

370 m3

Partida nr. 6573

829 m3

Partida nr. 6590

156 m3

Partida nr. 6591
Partidanr. 8965
Partidanr. 8913

36 m3

Documentatia intocmita in vederea vanzarii se pune la dispozitia solicitantilor pe site-ul
Comunei Eremitu, jud. Mures (in format electronic) sau la sediul Comunei Eremitu, loc. Eremitu, str.
Principals nr. 542, jud. Mutes (pe suport de hartie ).
Tariful de participarela licitatie este de 100 lei si se achita la casieria Comunei Eremitu, sau in
contul R081TREZ4825006XXX000338
deschis la Trezoreria Sovata, cod fiscal 4375852, dupa
admiterea la preselectie si anterior inceperii sedintei de licitatie.
Pentru a participa la licitatie, operatorul economic/grupul de operatori economici trebuie sa
achite, anterior inceperii sedintei de licitatie, o garantie de contractarecare reprezinta 5% din pretul
de pomire pentru cantitatea de lemn vizata de operatorul economic care doreste sa participe la
licitatie, Garantia de participare va fi restituita integral tuturor participantilor, cu exceptia ofertantului
care a fost declarat castigator, in termen de 3 zile lucratoare, in baza unei cereri intocmite in acest
sens.
Garantia
de
contractare
va
fi
achitata
in
contul
organizatorului,
cu
nr.
R081TREZ4825006XXX000338
deschis la Trezoreria Sovata, cod fiscal 4375852 sau la casieria
institutiei anterior inceperii sedintei de licitatie,

5. Preselectia in vederea participiirii la Iicitatie
Pentru admiterea la licitatie, operatorii economici/grupurile de operatori economici trebuie sa
depuna pana la data de 19.07.2019 ora 11:00 o cerere de inscriere la licitatie la care trebuie sa
anexeze urmatoarele documente, in copie, certificate pentru conformitate cu originalul de catre
reprezentantul legal al operatorului economic:
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a) documentul de inregistrare a operatorului economic la oficiul registrului cornertului sau,

dupa caz, documentul echivalent de inregistrare, in cazul operatorilor economici straini, in copie;
b) certificatul constatator privind operatorul economic, eliberat de oficiul registrului
cornertului direct sau prin serviciul online Info Cert, sau informatii extinse despre acesta, solicitate de
organizator prin serviciul Recom Online, cu eel mult 30 de zile calendaristice inainte de data
preselectiei, in copie;
c) declaratia pe propria raspundere a reprezentantului operatorului economic, potrivit
modelului din anexa nr. 3;
d) certificatul de atestare pentru lucrari de exploatare forestiera al operatorului economic,
valabil, anexa acestuia completata la zi, cazierul tehnic de exploatare completat la zi sau documentul
similar recunoscut/echivalat de autoritatea de resort din Romania, in cazul operatorilor economici
straini; acest document trebuie prezentat de catre operatorii economici care sunt atestati pentru
activitatea de exploatare forestiera in copie si numai in cazul licitatiilor/negocierilor organizate
pentru valorificarea masei lemnoase;
e) certificatul de atestare privind capacitatea de industrializare a lemnului pentru producatorii
din industria mobilei, potrivit prevederilor art. 58, numai in cazul licitatiilor organizate pentru lemn
fasonat numai de catre administratorii fondului forestier proprietate publica a statului, in copie;
Declaratia pe propria raspundere prevazuta la lit. c) trebuie sa cuprinda urmatoarele
informatii:
1. ca nu are datorii restante fata de administratorii fondului forestier proprietate publica a
statului, respectiv fata de proprietarul/administratorul fondului forestier proprietate publica a unitatii
administrativ-teritoriale,dupa caz;
2. apartenenta/neapartenenta la un grup de operatori economici, asa cum este definit la art.
1 lit. h);
3. asigurarea prin capacitatea proprie a procesarii a 40% din volumul achizitionat; aceasta
declaratie este necesara numai pentru cumpararea de lemn fasonat la drum auto, provenit din fondul
forestier proprietate publica, din produse principale sau produse accidentale I;
4. situatia completarii la zi a atestatului de exploatare ~i a cazierului tehnic de exploatare; in
cazul in care atestatul de exploatare nu este completat la zi, in declaratie se vor mentiona volumul de
masa lemnoasa adjudecata/cumparata direct/achizitionata pentru prestari servicii si neoperata in
anexa, precum si vanzatorul; acest document se va prezenta numai de catre operatorii economici care
participa la licitatiile de vanzare a masei lemnoase;
5. situatia volumului de lemn fasonat achizitionat/procesat anual din fiecare specie si
sortiment industrial de material lemnos, astfel cum este prevazuta la art. 8 alin. (2).
Cererea si docurnentatia prevazute la alin. (5) se pot depune la organizatorul licitatiei prin una
dintre urmatoarele modalitati:
a) direct la registratura, pe hartie;
b) prin posta/curier, pe hartie;
c) prin posta electronica, format pdf, semnate cu semnatura electronica calificata sau sigiliu
electronic calificat.
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Operatorii economici care nu au sediul in Romania depun documentele de inscriere la licitatie
atat in limba oficiala a tarii de origine, cat ~i in limba romana, traducerea acestora fiind certificata de
traducator pentru conformitate cu originalul.
Documentele de mai sus se depun la registratura organizatorului licitatiei: Comuna Eremitu,
Localitatea Eremitu nr.542, jud. Mures, Cod postal 547210, pana la data de 19.07.2019, ora 11:00.
Analiza dosarelor continand documentele depuse de operatorii economici/grupurile de
operatori economici se va face in cadrul sedintei de peselectie la sediul Comunei Eremitu, la data de
19.07.2019 incepand cu orele 13:00.
Operatoriieconomici/grupurile de operatorieconomici nu participa la sedinta comisiei
de preselectie,
Comisia de licitatie are obligatia de a nu primi la licitatie agentii economici care nu au depus
in termen toate documentele solicitate.
Comisia de preselectie respinge participarea la licitatie/negociere a solicitantului care se afla eel
putin in una dintre urmatoarele situatii:
a) nu a depus/nu a transmis prin posta electronica toate documentele prevazute la art. 21 alin.
( 5) si (9), dupa caz, pana la data stabilita in anunt sau documentele depuse sunt incomplete sau nu
sunt certificate pentru conformitate cu originalul, dupa caz;
b) are datorii restante fata de administratorii fondului forestier proprietate publics a statului;
neadmiterea la Iicitatie/negociere se face pentru masa lemnoasa/lemnul fasonat provenita/provenit
din acest fond; organizatorii licitatiilor au obligatia sa aduca la cunostinta operatorilor economici care
s-au inscris la licitatie situatia datoriilor inregistrate prin afisare la sediul organizatorului licitatiei
pana la data si ora stabilite pentru depunerea documentelor pentru preselectie sau pot acorda accesul
operatorilor economici la situatiile datoriilor restante prin intermediul site-ului web. Pana la data si
ora organizarii preselectiei operatorul economic are posibilitatea achitarii datoriilor;
c) are datorii restante fata de proprietarul/administratorul fondului forestier proprietate publica a
unitatii administrativ- teritoriale, precum si faptul ca asociatul unic/unul din asociatii operatorului
economic este asociat la un operator economic/grup de operatori economici care are datorii restante
fata de proprietarul/administratorul fondului forestier proprietate publica a unitatii administrativteritoriale; neadmiterea la licitatie/negociere se face pentru masa lemnoasa/lemnul fasonat
provenita/provenit din fondul forestier proprietate publica a unitatii administrativ-teritoriale in cauza;
d) nu are certificat de atestare pentru lucrari de exploatare forestiera valabil la momentul
preselectiei, in cazul operatorilor economici care solicits inscrierea la licitatiile/negocierile de masa
lemnoasa;
e) nu are capacitate de exploatare forestiera disponibila conform certificatului de atestare si
anexei la acesta si declaratiei pe propria raspundere privind situatia capacitatii anuale disponibile, in
cazul operatorilor economici care solicita inscrierea la licitatiile/negocierile de masa Iemnoasa;
capacitatea disponibila pentru un an de productie se calculeaza ca diferenta dintre volumul anual
atestat si volumul autorizat cumulat cu volumul contractat, dar inca neautorizat la exploatare pentru
respectivul an de productie;
f) nu a realizat procentul prevazut la art. 60 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 46/2008, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare; constatarea nerealizarii procentului prevazut la art. 60 alin.
(5) lit. c) din Legea nr. 46/2008, republicata, cu modificarile si completarile, se face prin act
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administrativ emis de conducatorul structurii teritoriale de specialitate a autoritatii publice centrale
care raspunde de silvicultura competente teritorial, care se posteaza pe site-ul autoritatii publice
centrale care raspunde de silvicultura; aceasta prevedere se aplica numai in cazul operatorilor
economici care solicita inscrierea la Iicitatiile de lemn de lucru fasonat;
g) a depasit procentul prevazut la art. 60 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 46/2008, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare; constatarea depasirii se face prin act administrativ emis de
conducatorul structurii teritoriale de specialitate a autoritatii publice centrale care raspunde de
silvicultura competenta teritorial; in termen de 5 zile lucratoare, structura teritoriala de specialitate a
autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura competenta teritorial transmite autoritatii
publice centrale care raspunde de silvicultura actul administrativ, care are obligatia postarii pe site-ul
acesteia, cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (3);
h) nu prezinta certificatul de atestare referitor la capacitatea de industrializare a lemnului fasonat
potrivit prevederilor art. 58, acesta nu este completat la zi sau nu are capacitate disponibila, in cazul
operatorilor economici din industria mobilei care solicita participarea la licitatiile de vanzare a
lemnului de lucru fasonat; aceasta conditie este numai in cazul licitatiilor organizate de catre
administratorii fondului forestier proprietate publica a statului;
i) pentru licitatiile de masa lemnoasa, daca a avut contracte de masa lernnoasa pe picior reziliate
in ultimele 3 luni anterior datei licitatiei, din culpa sa, cu organizatorul licitatiei pentru rnasa
lemnoasa pe picior, respectiv nu a incheiat in ultimele 3 luni anterior licitatiei, din culpa sa, sau a
cesionat contrar prevederilor prezentului regulament contracte pentru masa lemnoasa pe picior pentru
care a fost declarat adjudecatar;
i1) pentru licitatiile de lemn fasonat, daca a avut contracte de lemn fasonat reziliate in ultimele 3
luni anterior datei licitatiei, din culpa sa, cu organizatorul Iicitatiei pentru lemn fasonat, respectiv nu a
incheiat in ultimele 3 luni anterior licitatiei, din culpa sa, sau a cesionat contrar prevederilor
prezentului regulament contracte pentru lemn fasonat pentru care a fost declarat adjudecatar;
j) la data preselectiei are acumulate eel putin 25 de puncte de penalizare, conform prevederilor
Legii nr. 17112010,cu modificarile si completarile ulterioare.
La sfarsitul sedintei de preselectie, procesul-verbal al comisiei de preselectie, continand date
privind solicitantii care s-au inscris in vederea participarii la Iicitatie, solicitantii admisi sa participe
la licitatie, solicitantii respinsi sa participe la licitatie si motivul respingerii lor, observatii cu privire
la organizarea si desfasurarea preselectiei, se va afisa la sediul organizatorului licitatiei si pe site-ul
organizatorului.
6. Desfiisurarea Iicitatiei
Anterior inceperii sedintei de licitatie ofertantii admisi la preselectie vor trebui sa depuna
documentele justificative privind achitarea tarifului de participare la licitatie, precum si a
garantiei de contractare. Neconstituirea garantiei de contractare si a tarifului de participare atrage
neadmiterea operatorului econmic/grupului de operatori economici in licitatie.
In ziua si ora stabilite, sedinta de licitatie este deschisa de catre presedintele comisiei, care
prezinta cornponenta acesteia, membrii prezenti, tipul de licitatie, modul de desfasurare a licitatiei
si alte informatii necesare.
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Licitarea masei lemnoase incepe si se desfasoara in ordinea prevazuta in listele de partizi/grupaje
de partizi/loturi/piese afisate la sediul organizatorului licitatiei si publicate pe site-ul
www.produselepadurii.ro si pe site-ul organizatorului.
Presedintele comisiei anunta pretul de pornire si pasul de licitare, pentru partida/grupajul de
partizi/lotul/piesa in cauza.
Pentru fiecare partida/grupaj de partizi/lot/piesa licitatia incepe de la pretul de pornire; oferirea,
de catre participant, a nivelului pretului de pornire este considerata oferta; urmatoarele oferte, la
nivelul a eel putin un pas, ale participantilor se considera licitari; ofertele se inscriu in fisele de
desfasurare a licitatiei.
Este declarat adjudecatar licitantul care a oferit pretul eel mai mare, dupa 3 strigari succesive ale
presedintelui comisiei de licitatie ale respectivei oferte sau, dupa caz, producatorul din industria
mobilei care i~i exercita dreptul de preemptiune la cumpararea masei lemnoase fasonate, potrivit
prevederilor art. 4 7 din prezentul regulament.
Daca pentru partida/grupajul de partizi/lotul/piesa de lemn fasonat care face obiectul licitatiei se
face o singura oferta, adjudecarea nu se poate face la respectiva licitatie.
7. Dispozitii finale
Odata cu primirea prezentului caiet de sarcini prestatorul confirma ca a luat cunostinta de
obligatiile ce-i revin privind exploatarea masei lemnoase adjudecate la licitatie.
Operatorul economic prestator al serviciilor de exploatare a masei lemnoase va respecta cu
strictete prevederile instructiunilor privind termenele, modalitatile si perioadele de colectare, scoatere
si transport al materialului lemnos, aprobate prin Ordnul nr. 1540/2011.
Prevederile prezentului caiet de sarcini se completeaza cu prevederile legislatiei in vigoare
privind exploatarea masei lemnoase.

Organizator,
Primarul Comunei Eremitu
Magyari Peter
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