ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ
ANUNȚ
VÂNZARE 569 MC VOLUM NET MASĂ LEMNOASĂ PE PICIOR, DIN CARE 374 MC
CONSTITUIE LEMN DE LUCRU
Denumirea şi adresa instituţiei publice organizatoare: Consiliul Județean Gorj, strada Victoriei, nr. 2 - 4,
municipiul Târgu – Jiu, tel. 0253/214006, fax 0253/212023, organizează la sediul instituției, în data de
06.10.2014, orele 1200, licitație pentru vânzarea a 569 mc volum net masă lemnoasă pe picior, existentă
pe amplasamentul imobilului aflat în administrarea Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor
Vladimirescu” Runcu.
Procedura de vânzare: „LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ CU STRIGARE”, cu prezentarea documentelor
solicitate prin caietul de sarcini, în plic închis şi sigilat.
Locul unde se poate vedea masa lemnoasă pe picior: Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor
Vladimirescu”, Comuna Runcu, Județul Gorj.
Participanţii la licitaţie îşi pot manifesta intenţia de a viziona masa lemnoasă pe picior, care face obiectul
valorificării prin licitaţie publică deschisă cu strigare, prin depunea unei solicitări scrise, în acest sens,
până la data de 29.09.2014, orele 1600, la sediul Consiliului Judeţean Gorj.
Vizita la faţa locului - Spitalul de Pneumoftiziologie “Tudor Vladimirescu”, Comuna Runcu, Judeţul Gorj,
va avea loc în data de 30.09.2014, orele 1100.
Documentaţia întocmită în vederea vânzării (caietul de sarcini, Anexa 1 care este întocmită după actul
de punere în valoare, modelul de contract de vânzare - cumpărare) va fi pusă la dispoziţia solicitanţilor,
la sediul Consiliului Judeţean Gorj din strada Victoriei nr. 2-4, etajul 2, camera 226.
Garanţia de participare la licitaţie este de 2.984,41 lei (reprezentând 5% din preţul de pornire).
Garanţia de participare se va constitui prin una dintre modalităţile prevăzute în caietul de sarcini.
Pentru participarea la licitaţie, ofertanţii trebuie să depună, în plic sigilat, la registratura Consiliului
Judeţean Gorj, până cel târziu, la data de 03.10.2014, orele 1300, următoarele documente:
- cerere de înscriere la licitaţia de masă lemnoasă pe picior (originalul);
- certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor
către stat (certificat de atestare fiscală), inclusiv cele locale (certificat de taxe şi impozite locale),
formulare tip eliberate de autorităţile competente (copii conforme cu originalul) valabile la data
licitaţiei;
- certificatul de înregistrare al persoanei juridice, eliberat de Oficiul Registrului Comerţului sau,
după caz, documentul echivalent de înregistrare, în cazul persoanelor juridice străine (copie
conformă cu originalul);
- declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al persoanei fizice/juridice că nu are
datorii restante faţă de Consiliul Judeţean Gorj (originalul), dacă este cazul;
- atestatul de exploatare forestieră valabil la data licitaţiei (copie conformă cu originalul);
- cazierul tehnic de exploatare a masei lemnoase completat la zi (copie conformă cu originalul);
- împuternicirea (procura) acordată reprezentantului desemnat să participe la licitaţie (originalul),
precum şi copia actului de identitate;
- dovada achitării, pentru înscrierea la licitaţie, a garanţiei de participare în sumă de 2.984,41 lei.
Preţul de pornire al licitaţiei: 59.688,10 lei (fără T.V.A.) pentru cei 569 mc volum net masă lemnoasă pe
picior, din care 374 mc constituie lemn de lucru.
Modul de desfășurare a ședinței de licitație publică deschisă cu strigare este precizat în caietul de
sarcini.
În cazul în care, nici de această dată, nu se prezintă cel puțin doi participanți la licitație și nu se oferă cel
puțin prețul de pornire, licitația se va relua în data de 15.10.2014, la orele 12 00, iar termenul de
depunere al ofertelor este 14.10.2014, orele 1600. Pentru această etapă, termenul de depunere al
solicitărilor scrise de vizitare a amplasamentului este în data de 09.10.2014, iar în data de 10.10.2014,
orele 1100, va avea loc vizita.
Relaţii privind reluarea procedurii de licitaţie, precum şi alte informaţii suplimentare, se pot obţine la
sediul Consiliul Județean Gorj, etajul 2, camerele 209 şi 226.

