INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANȚI
I. a. AUTORITATEA ORGANIZATOARE A LICITATIEI
Denumire: U.A.T. JUDEŢ HUNEDOARA
Adresa: Str. 1 Decembrie 1918 nr. 28
Localitatea:
Cod Fiscal
Cod poștal
DEVA
4374474
Persoana de contact:
Telefon: 0254-211350 interior 145
Margău Octavian
E-mail:
Fax: 0254-226200
servinv2000@yahoo.com

Țara
România

I. b Principala activitate sau activitati ale Autoritatii contractante
Autoritati locale
X Administratie locala
Alte informaţii si/sau clarificari pot fi
- la adresa mai sus menţionată
obţinute:
Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari privind
documentatia de licitatie. Solicitarea clarificărilor se face in scris cu cel putin 5 zile
inaintea tinerii licitatiei. În cel mult 2 zile lucrătoare de la primirea unei solicitări de
clarificări autoritatea contractantă va răspunde în mod clar, complet şi fără ambiguităţi.
II: OBIECTUL LICITATIEI
II.1) Descriere
Prezenta documentatie reglementeaza modul de desfasurare a licitatiei publice, deschise,
cu strigare, cu preselectie, cu oferta de pret în plic închis, organizata de U.A.T. JUDEŢ
HUNEDOARA pentru exploatarea cantitatii de masa lemnoasa pe picior :
Zona de siguranță a drumului județean DJ 687E – 45 buc. arbori - 138 mc ;
Zona de siguranță a drumului județean DJ 687 – 74 buc. arbori - 163 mc;
Precizari:
1. Forma de licitatie solicitata: licitatie publica, deschisa, cu strigare, cu preselectie in
situatia in care la licitatie se prezinta doi sau mai multi ofertanti, sau negociere directa in
situatia in care la licitatie se prezinta un singur oferant, iar acesta este selectat in runda de
preselectie si depune oferta in runda de negociere.
2. Ofertantii vor prezenta oferta pentru întreaga cantitate de masa lemnoasa care face
obiectul fiecarui act de punere în valoare.
3. Exploatarea masei lemnoase se va executa in termen de max. 45 (patruzecisicinci) de
zile lucratoare de la data obtineri autorizatiei de exploatare. Termenul de exploatare final
se stabileste de comun acord între vânzator si ofertantul câstigator, proportional cu
cantitatea de masa lemnoasa ce urmeaza a fi exploatata si in functie de perioada favorabila
sau nefavorabila. Masa lemnoasa pe picior este din speciile: plop si salcie, numarul si
cantitatea arborilor fiind stabilita in conformitate cu actele de punere in valoare emise de
Directia Silvica Hunedoara, Ocolul Silvic Hunedoara și Ocolul Silvic Simeria. Cantitatile
de material lemnos si locatiile pentru care se solicita exploatarea sunt :
Zona de siguranță a drumului județean DJ 687E – 45 buc. arbori - 138 mc ;
Zona de siguranță a drumului județean DJ 687 – 74 buc. arbori - 163 mc;

II. 1. 2) Procedura se finaliza prin :
Contract de vanzare masa lemnoasa pe picior
II. 1.3. Durata de exploatare: Durata contractului : 45 de zile lucratoare de la data
obtineri autorizatiei de exploatare pentru materialul lemnos supus licitatiei. In
cazuri excepţionale se poate prelungii durata de executie.
II.2 Cantitatea
Cantitatea de masa lemnoasa care face obiectul acestei licitatii este:
II.2.2) Pretul de pornire al licitatiei :
- 50 lei/mc pentru volumul de masa lemnoasă
II.3. Condiţii specifice de participare la licitatie
II.3.1 Garantia de participare la licitatie
Garantia de participare la licitatie este de 752 lei. Garantiile de participare la licitatie,
pentru ofertantii preselectati, avînd valorile specificate mai sus, se pot achita în numerar, la
casieria U.A.T. JUDEŢ HUNEDOARA. Confirmarea depunerii garantiei de participare la
licitatie se face cel tirziu la data depunerii ofertelor pentru licitatie, respectiv, 22.06.2015, ora
11,00. Ofertantii vor prezenta la licitatie, documente de constiuire a garantiei de participare
dactilografiate sau tiparite fara stersaturi sau completari.
Restituirea garantiei de participare depuse în contul UAT Județ Hunedoara se face astfel:
a) Pentru ofertantii necâstigatori, în cel mult 3 (trei) zile lucratoare de la data adjudecarii
licitatiei.
b) Restituirea garantiei, catre ofertantul câstigator, se va face în maximum 3 zile lucratoare de
la aparitia în contul organiztorului a sumei reprezentând plata contravalorii masei lemnoase
adjudecate conform contractului de vanzare cumparare. In cazul în care ofertantul câstigator
se face vinovat de neplata masei lemnoase adjudecate în termenul prevazut, acesta va pierde
garantia depusa în vederea participarii la licitatie si va decade din drepturile câstigate în urma
adjudecarii licitatiei.
Nota: UAT Județ Hunedoara, organizator al licitatiei, are dreptul de a retine si de a încasa în
nume propriu garantia pentru participare, ofertantul pierzând suma constituita, atunci când
acesta din urma se afla în oricare din urmatoarele situatii:
a) nu se prezinta la licitatie, desi a depus toate documentele în vederea participarii la
preselectie a si fost selectat;
b) revoca oferta dupa data limita de depunere a acesteia, înainte de semnarea contractului;
c) revoca oferta dupa atribuirea contractului, fiind declarat câstigatorul licitatiei;
d) fiind declarat câstigatorul licitatiei, nu semneaza contractul de vânzare-cumparare în
termenul stabilit;
e) fiind declarat câstigatorul licitatiei, nu achita pretul contractului, în termenul si conditiile
stipulate in contractul de vanzare cumparare si prezenta documentatie de licitatie.
II.3.2 Tariful de participare la licitatie
Tariful de participare la licitatie este de 150 lei si se va achitata in numerar la casieria
U.A.T. JUDEŢ HUNEDOARA, în zilele de luni pâna vineri, între orele 8:00 -16:00, nu mai
tirziu de data si ora depunerii documentelor de înscriere si participare la licitatie, respectiv
22.06.2015, ora 11,00. Tariful de participare la licitatie va fi achitat numai de catre operatorii
economici selectati pentru licitatie, in urma sedintei de preselectie, pana la data si ora stabilita
pentru depunerea ofertelor sub sanctiunea eliminarii de la licitatie.

III: PROCEDURA
III.1) Procedura
selectata

III.2.) Legislatia
aplicata:

1. Licitatie publica, deschisa, cu strigare si preselectie in situatia in
care in cadrul acestei proceduri vor fi mai multi ofertanti . 2.
Negociere directa, in conformitate cu prevederile alineatului (2) al
articolului 24 din HG 85/2004 asa cum a fost modificat prin HG
1174/2006 in situatia in care atat in runda de preselectie cat si la
licitatie se va prezenta un singur ofertant.
Licitatia este organizata si se va desfasura în conformitate cu prevederile
HG 85/29.01.2004, modificata si completata cu HG 1174/2006, privind
„Regulamentul de vânzare a masei lemnoase de catre detinatorii de fond
forestier proprietate publica, catre operatorii economici” si prezentei
Documentatii de licitatie.

IV. CRITERII DE CALIFICARE SI PRESELECTIE
NOTA:
Conform art. 3 alin. 1 din HG 85/29.01.2004, modificata si completata cu HG 1174/2006,
privind „Regulamentul de vânzare a masei lemnoase de catre detinatorii de fond forestier
proprietate publica, catre operatorii economici”, au dreptul să participe la licitaţie sau la
negociere directă pentru masa lemnoasă pe picior numai operatorii economici atestaţi
pentru activitatea de exploatări forestiere, care fac dovada că dispun de mijloacele
materiale şi financiare necesare, precum şi de forţă de muncă specializată, care îsi
manifesta dorinta de a dobândi bunurile oferite spre vânzare în conditiile si cantitatile
stabilite prin Caietul de sarcini. Operatorii economici care, depun documentele de
preselectie si nu sunt atestaţi pentru activitatea de exploatări forestiere sau/si care nu fac
dovada că dispun de mijloacele materiale sau/si nu fac dovada că dispun de mijloacele
financiare solicitate sau/si nu fac dovada că dispun de forţă de muncă specializată, vor fi
respinsi de la preselectie si nu vor avea dreptul sa depuna oferta la licitatie pentru
cumpararea masei lemnoase pe picior scoasa la licitatie.
IV.1)
Cerinta minima obligatorie pentru calificare :
Capacitatea
de exercitare
a activitatii
profesionale
Persoane
- Ofertantul trebuie să prezinte dovada din care sa rezulte o formă de
juridice /
înregistrare si de atestare sau apartenenţă din punct de vedere
fizice
profesional.
autorizate
Pentru a fi calificat: Ofertantul va prezenta documente care dovedesc
romane
inregistrarea si atestarea, dupa cum urmeaza:
Solicitat X N
1. Certificat de inregistrare- emis de Oficiul Registrului Comertului;
solicitat □
2. Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerului de pe
lânga Tribunalul teritorial, din care sa rezulte: - obiectul de activitate al
ofertantului este autorizat potrivit Legii 359/2004 pentru exploatare
material lemnos; - ca nu sunt înscrise mentiuni cu privire la aplicarea
legii nr. 64/1995 privind reorganizarea sau procedura lichidarii judiciare
(faliment), sau ca societatea se afla în incapacitate de plata; 3.
Certificatul/Atestatul de atestare pentru exploatare masa lemnoasa emis de

IV.2.)
Capacitatea
economica si
financiara

IV.3.)
Capacitatea
tehnica si
profesionala
IV.3.1)
Informatii
privind
capacitatea
profesionala
Solicitat X
Nesolicitat □

IV.3.2)
Resurse
tehnice
Solicitat X
Nesolicitat □

comisia împuternicită în acest scop, numai pentru societăţile de
exploatare;
Nota :
In situatia inacare ofertantul/ofertantii nu-si dovedeste/dovedesc forma
de inregistrare, autorizare si atestatul in conformitate cu prevederile
din tara in care ofertantul este stabilit, va/vor fi respins si exclus din
procedura in cadrul sedintei de preselectie si nu vor avea dreptul sa
depuna oferta la licitatie pentru cumpararea masei lemnoase pe picior
scoasa la licitatie
Operatorul economic trebuie sa prezinte dovada capacitatii financiare de
care dispune pentru indeplinirea contractului.
Pentru a fi calificat: Ofertantul trebuie sa aiba asigurate resurse fianciare
pentru plata in avans a masei lemnoase licitate, in situatia in care va fi
desemnat castigator, respectiv cel putin suma de 15.050,00 lei.
Documente de calificare:
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca, la momentul semnarii contractului
de vanzare masa lemnoasa, va avea acces sau are disponibile resurse
reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci ori alte
mijloace financiare suficiente pentru plata sumei de cel putin 15.050 lei
(valoarea masei lemnoase la pretul de 50 lei/mc), respectiv documnentul
prin care se confirma disponibilizarea sumei solicitate, eliberat de catre o
banca, care trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu, suma care poate fi
disponibilizata si/sau extras de cont, din care reiese ca oferantul detine
sumele necesare, ( extrasul de cont trebuie sa fie însotit, in mod
obligatoriu, de declaratia ofertantului prin care se angajeaza ca suma
respectiva va fi utilizata pentru îndeplinirea contractului, care face
obiectul prezentei proceduri in situatia in care va fi desemnat castigator si
va face plati pentru masa lemnoasa licitata).
Cerinta minima obligatorie pentru calificare

Operatorul economic trebuie sa prezinte dovada capacitatii profesionale de
care dispune pentru indeplinirea contractului.
Pentru a fi calificat:
Ofertantul trebuie sa aiba asigurat personalul de specialitate necesar
exploatarii masei lemnoase.
Documente de calificare:
1. O Declaratie referitoare la efectivul mediu anual al personalului de care
dispune pentru indeplinirea contractului - conform Formular nr. 4 , din
Sectiunea Formulare;
Ofertantul trebuie sa prezinte dovada resurselor tehnice de care dispune
pentru indeplinirea contractului.
Pentru a fi calificat:
Asigurarea de catre ofertant a echipamntelor, utilajele, mijloace de
transport, care sunt necesare pentru indeplinirea contractului dotare
proprie si/sau prin contracte.
Documente de calificare:
Ofertantul va prezenta:

Alte
informatii cu
privire la
preselectie

1. Nominalizarea dotarilor tehnice care vor participa direct la indeplinirea
contractului, Formular nr. 5 din Sectiunea Formulare .
Locul, data si ora la care se tine preselectia :
U.A.T. JUDEŢ HUNEDOARA, cu sediul în Deva, str. 1 Decembrie 1918
nr. 28, judeţul Hunedoara, la data de 16.06.2015, ora 12,00.
Agenţii economici interesati vor depune pana la data de 16.06.2015, ora
11,00, documentele solicitate pentru preselectie, asa cum sunt mai sus
prezentate.
Documentele de calificare, vor fi dactilografiate si semnate pe fiecare
pagina de catre licitant sau de catre o persoana/persoane autorizate de
licitant sa semneze documentele si sa încheie contractul, precum si
numerotate de la 1 la n. Documentele nu vor contine stersaturi,
intercalari, scrise pe deasupra cu exceptia celor necesare pentru
corectarea erorilor facute la operatiuni aritmetice, în care caz aceste
corecturi vor fi semnate de persoana care semneaza oferta.
Dosarul, intr-un exemplar original, cu toate documentele pentru
preselectie, solicitate conform prezentei documentatiei de licitatie,
insotite de Scrisoare de inaintare – Formular nr. 1, va fi depusa la
Sediul U.A.T. JUDEŢ HUNEDOARA Deva, str. 1 Decembrie 1918 nr.
28, judeţul Hunedoara, registratură, pana la data si ora stabilita pentru
depunerea documentelor pentru preselectie, respectiv 16.06.2015, ora
11,00.
Daca un operator economic nu prezinta unul sau mai multe dintre
documentele de calificare solicitate sau din documentele prezentate reiese
ca nu este autorizat/atestat potrivit legii sa exploateze masa lemnoasa sau
nu are capacitatea profesionala si tehnica pentru indeplinirea
contractului, va fi exclus de la licitatie.
În urma verificării documentaţiei şi a modului de îndeplinire a condiţiilor
prevăzute la in prezentul capitol – Criterii de calificare si preselectie,
comisia de preselecţie eliberează, după caz:
a) confirmarea scrisă, în care se precizează ca poate participa la licitatie si
cantitatea maximă de masă lemnoasă ce va putea fi adjudecată de agentul
economic, fiind totodata invitat sa depuna oferta in acest sens; b)
comunicarea neadmiterii înscrierii agentului economic la licitaţie, datorită
neîndeplinirii de către agentul economic a condiţiilor prevăzute la cap . IV –
Criterii de calificare si preselectie şi/sau nerespectării prevederilor
contractelor încheiate anterior.
Agenţii economici admişi pentru licitaţie, în urma preselecţiei, sunt obligaţi
să achite anterior orei anunţate pentru începerea licitaţiei, garantiile de
participare mentionate la punctul II.3.1 si tariful de participare la licitatie de
la punctul II.3.2, sub sanctiunea eliminatii de la licitatie.
Nota
Daca se va prezenta un singur ofertant in runda de preselectie, runda
de prerselectie va avea loc, iar in situatia in care ofertantul este declarat
selectat in urma rundei de preselectie, acesta va fi invitat pe data de
22.06.2015 la negociere directa. Asadar autoritatea contractanta va
negocia cu ofertantul preselectat, iar partida se vinde prin negociere
directa cu ofertantul preselectat în conformitate cu prevederile

alineatului (2) al articolului 24 din HG 1174/2006, in situatia in care
acesta depune oferta si este declarat castigator de catre comisia de
licitatie in concordanta cu solicitarile din prezenta documentatia de
licitatie.
V. ELABORAREA SI PREZENTAREA OFERTEI DE CATRE OPERATORII
SELECTATI
V.1) Limba de Oferta si toate documentele ei, precum si corespondenta dintre ofertant si
redactare a
Autoritatea contractanta vor fi redactate in limba romana.
ofertei
V.2) Perioada 30 de zile da la data stabilita pentru licitatie.
de valabilitate
a ofertei
V.3) Vizita pe
Operatoruleconomic este invitat sa viziteze si sa inspecteze amplasamentul
teren
in scopul evaluarii, din punctul sau de vedere, a cheltuielilor, riscurilor si a
tuturor datelor necesare pregatirii unei oferte fundamentate si conforma cu
datele reale din teren.
V.4) Modul de Operatorul economic va prezenta propunerea financiara astfel:
prezentare a
Formularul de oferta- Formular nr. 6, indicat in, Sectiunea Formulare se
propunerii
va face în lei/mc tinand cont de pretul de pornire la licitatie.
financiare
ATENTIE
Formularul de oferta, va fi semnat olograf si stampilat de catre licitant
sau de catre o persoana/persoane autorizate de licitant sa semneze
documentele si sa încheie contractul. Documentul nu vor contine
stersaturi, intercalari, scrise pe deasupra cu exceptia celor necesare
pentru corectarea erorilor facute la operatiuni aritmetice, în care caz
aceste corecturi vor fi semnate de persoana care semneaza oferta
V.5) Modul de Documente necesare pentru înscrierea si participarea la licitatie de catre
prezentare a
operatorii economici declarati calificati si selectati pentru licitatie precum si
ofertei
modul de prezentare a acestora este:
1. Pentru înscrierea si participarea la licitatie, operatorii economici vor
depune urmatoarele documente: - Oferta comerciala, conform
Formularului de oferta – Formular nr. 6, specificat la punctul V.4, în
original, în plicuri închise pe care se va scrie: - denumirea si data
deschiderii licitatiei, conform anuntului publicitar, - denumirea si
adresa agentului economic ofertant, - mentiunea OFERTA
COMERCIALA.
- Plicul inchis cu oferta comerciala, prezentata mai sus, va fi insotite la
depunere de:
a). Cererea de participare la licitatie, conform Formular nr. 2;
b) Dovada constituirii garantiei de participare la licitatie in conditiile
stabilite prin prezenta documentatie de licitatie;
c) Dovada achitarii tarifului de participare la licitatie in conditiile
solicitate prin prezenta documentatie.
d) Imputernicire de reprezentare la licitatie – Formular nr. 3;
e) Copie dupa actul de identitate al imputernicitului;
V.6) Data
22.06.2015, ora 11,00 la U.A.T. JUDEŢ HUNEDOARA, cu sediul în
limita pentru
Deva, str. 1 Decembrie 1918 nr. 28, judeţul Hunedoara, registratură.
depunerea

ofertei si locul
depunerii
ofertei de catre
operatorii
selectati
V.7) Data si
22.06.2015, ora 12,00 la U.A.T. JUDEŢ HUNEDOARA, cu sediul în
locul
Deva, str. 1 Decembrie 1918 nr. 28, judeţul Hunedoara
deschiderii
ofertelor
V.8)
Retragerea/
mofificarea
ofertei

Ofertantii pot sa-si modifice, sa înlocuiasca, sau sa-si retraga documentele
nedeschise, numai înainte de expirarea termenului de depunere a acestora.
Informarea pentru retragerea se va face în scris, prin fax, telex sau
telegrama. Inlocuirea documentelor se va face în aceleasi conditii ca si
prezentarea acestora. In cazul prezentarii documentelor prin reprezentant,
pâna la data, ora si locul de depunere a acestora, retragerea se poate face prin
declaratie, înainte însa de termenul limita de depunere a documentelor.
Dupa termenul limita de depunere a documentelor si înainte de
expirarea perioadei de valabilitate a acestora, retragerea documentelor
va avea drept consecinta executarea garantiei de participare la licitatie.

VI. DESFASURAREA LICITATIEI
VI.1)
Pregatirea
sedintei de
licitatie cu
strigare

VI.2) Pasul
licitatiei

1. La data si ora anuntate pentru deschiderea licitatiei, respectiv 22.06.2015,
ora 12,00, la sediul U.A.T. JUDEŢ HUNEDOARA vor fi prezenti membrii
comisiei de licitatie, ofertantii sau reprezentantii acestora, în baza
documentelor de împuternicire. Prezenta la licitatie va fi aigurata de
administratorul firmei sau de imputernicitul acestuia pe baza de document
scris. In toate cazurile se va aasigura stampila pentru parafarea
documentelor.
2. Comisia de licitatie, în prezenta ofertantilor, anunta ofertantii calificati si
selectati in urma rundei de preselectie.
3. In vederea desfasurarii licitatiei, ofertantii vor primi un numar de ring în
ordinea cronologica a înscrierii la licitatie, valabil pentru identificarea
ofertantilor pâna în faza finala de adjudecare.
4. Daca se va prezenta un singur ofertant, licitatia poate avea loc, numai
daca ofertantul a fost declarat selectat in urma rundei de preselectie. In
asemenea situatie autoritatea contractanta va negocia cu ofertantul
preselectat, iar partida se vinde prin negociere directa cu ofertantul
preselectat în conformitate cu prevederile alineatului (2) al articolului
24 din HG 1174/2006.
5. Eliminarea din licitatie se poate face în urmatoarele cazuri:
- nu au fost depuse toate documentele de înscriere si participare la licitatie
solicitate, sau acestea sunt necorespunzatoare, asa cum acestea sunt solicitate
la punctul V.5; - garantia de participare la licitatie nu este constituita in
conformitate cu solicitarile din documentatie; - tariful de participare nu a
fost achitat; - comisia de licitatie descopera ca informatiile furnizate pentru
calificare au fost false sau inexacte.
Pasul licitatiei stabilit conform art. 17 alin. 1 din HG 85/2004 cu
modificarile si completarile ulterioare este de 3, 00 lei/mc.

VI.3) Faza I a
licitatiei cu
strigare

VI.4) Faza II a
licitatiei cu
strigare

VI.5)
Negocierea
directa

Comisia de licitatie deschide si semneaza, în fata ofertantilor ofertele
comerciale, cu acceptarea preturilor de pornire, aflate în plicurile închise
depuse de ofertanti. Daca, prin ofertele depuse, cel putin doi ofertanti
îndeplinesc conditiile din Documentatia de licitatie, iar ofertele comerciale
ale acestora sunt mai mari sau cel putin egale cu pretul de pornire al
licitatiei, se trece la licitatia deschisa, cu strigare, cu pasul fix precizat la
punctul VI.2. Daca conditiile o impun, pasul licitatiei poate fi modificat de
catre Comisia de licitatie în timpul desfasurarii sedintei de tranzactionare, în
situatia în care pasii anuntati anterior conduc la trenarea nejustificata a
sedintei de licitatie cu strigare.
Presedintele comisiei de licitatie anunta începutul licitatiei cu cel mai
mare pret oferit la faza I si numele ofertantului.
Ofertantii doritori se angajeaza la acest pret prin ridicarea mîinii.
Presedintele comisiei de licitatie anunta cu voce tare numele ofertantilor care
s-au angajat la acest pret. Licitatia se reia similar pentru pasii urmatori,
respectând pasul fix. In cazul în care, la ultimul pret anuntat se ridica un
singur licitant, dupa o asteptare de aproximativ 5 secunde, presedintele
comisiei de licitatie face urmatoarele anunturi:,,numele N,..... X LEI/mc. o
data’’, asteapta înca 5 secunde ,,de doua ori’’, asteapta înca aproximativ 5
secunde ,,adjudecat’’ . Daca în oricare perioada de asteptare se mai
angajeaza unul sau mai multi ofertanti la ultimul pret anuntat, se reia licitatia
cu pasul urmator. Adjudecarea licitatiei se va face în favoarea ofertantului
care a oferit cel mai mare pret. Presedintele comisiei de licitatie anunta
adjudecarea licitatiei în favoarea acestui ofertant.
Negocierea directa va avea loc in situatia in care atat in runda de preselectie
cat si la licitatie se va prezenta un singur ofertant, precum si in situatia in
care numai in runda de licitatie, din oricare motive, ramane un singur
ofertant.
Comisia de licitatie va accepta documentele de calificare ce treuiesc depuse
in faza de preselectie chiar daca vor fi prezentate de catre un singur ofertant.
Runda de preselectie va avea loc la data si ora stabilita cu un singur ofertant,
iar in situatia in care ofertantul este declarat selectat in urma rundei de
preselectie (indeplinid criteriile de calificare si selectia solicitate prin
documentatia de licitatie), acesta va fi invitat pe data de 22.06.2015 la
negociere directa.
Comisia de licitatie va negocia cu ofertantul preselectat, iar partida se
vor vinde prin negociere directa cu ofertantul preselectat în
conformitate cu prevederile alineatului (2) al articolului 24 din HG
85/2004 asa cum a fost modificat prin HG 1174/2006, in situatia in care
acesta depune oferta, constituie garantia de participare la licitati, achita
tariful de participare la licitatie si este declarat castigator de catre
comisia de licitatie in urma derularii rundei de negociere directa, in
concordanta cu solicitarile din prezenta documentatia de licitatie.
Si in cazul negocierii directe pasul licitatiei stabilit conform art. 17 alin. 1
din HG 85/2004 cu modificarile si completarile ulterioare de 3, 00 lei trebuie
respectat. Comisia de licitatie poate sa accepte la negociere, potrivit
alineatului (2) al articolului 24 din HG 85/2004 asa cum a fost modificat
prin HG 1174/2006 o valoarea ofertata lei/mc mai mica decat pretul de
pornire al licitatiei. De asemenea comisia de licitatie poate sa nu accepte
un pret mai mic de cat pretul de pornire al licitatiei. In situatia in care in

urma derularii negocierii directe nu se poate negocia un pret cel putin egal
cu pretul de pornire al licitatiei, Comisia de licitatie poate sa accepte, potrivit
celor exprimate la aliniatul anterioar si un pret mai mic decat pretul de
pornire. In acesta situatie Comisia de licitatie va intocmii un Raport al
procedurii de atribuire a contractului de vanzare cumparare ce va cuprinde
noua valoare negociata si toate aspectele consemnate in derularea procedurii
si va fi supus spre aprobare Consiliului Județean Hunedoara. In situatia in
care Consiliul Județean Hunedoara va aproba noua valoare negociata, mai
mica decat pretul de pornire al licitatiei se va semna contractul de vanzare
cumparare, iar in situatia in care Consiliul Județean Hunedoara nu va aproba
pretul negociat de catre comisie procedura de licitatie si negociere se va
anula fiind reluata o noua procedura de licitatie.
VII. ADJUDECAREA LICITATIEI
VII.1. Va fi declarat câstigator al licitatiei ofertantul care, în urma desfasurarii licitatiei a
oferit cel mai mare pret sau cel putin pretul de pornire al licitatiei sabilit prin documentatia de
licitatie. De asemenea poate fi declarat castigator ofertantul care in urma ngocierii directe a
oferit cel mai mare pret sau cel putin pretul de pornire al licitatiei sabilit prin documentatia de
licitatie sau s-a negocit un pret mai mic decat pretul de pornire al licitatiei, acceptat de catre
comisia de licitatie, situatiei in care Comisia de licitatie va intocmii un Raport al procedurii de
atribuire a contractului de vanzare cumparare ce va cuprinde noua valoare negociata si toate
aspectele consemnate in derularea procedurii si va fi supus spre aprobare Consiliului Județean
Hunedoara. In situatia in care Consiliul Local va aproba noua valoare negociata, mai mica
decat pretul de pornire al licitatiei se va semna contractul de vanzare cumparare, iar in situatia
in care Consiliul Județean Hunedoara nu va aproba pretul negociat de catre comisie procedura
de licitatie si negociere se va anula fiind reluata o noua procedura de licitatie. Adjudecarea
licitatiei se va face de presedintele comisiei prin anuntarea ofertantului câstigator in situatia
procedurii de licitatie sau negociere directa cu un singur ofertant cand pretul negociat este cel
putin pretul de pornire al licitatiei sau de catre Consiliul Județean Hunedoara prin hotarare in
cazul procedurii de licitatie ori negocierii directe in care pretul licitat/negociat este mai mic
decat pretul de pornire al licitatiei stabilit in documentatia de licitatie si anunt.
VII.2. Cu ocazia şedinţei de licitaţie sau a negocierii directe se încheie un proces-verbal, în
care se consemnează obligatoriu: membrii comisiei de licitaţie, operatorii economici care au
participat la licitatie sau la negociere, reprezentanţii oficiali ai acestora, menţionându-se
numele şi prenumele, funcţia, preţul de pornire la licitaţie, treapta de licitare, ofertele făcute
de licitatori, ultima ofertă făcută, câştigătorul licitaţiei. Procesul-verbal al şedinţei de licitaţie
sau negociere se semnează de către toţi membrii comisiei de licitaţie prezenţi şi se semnează
şi se ştampilează de reprezentanţii agenţilor economici, inclusiv cu obiecţiuni, dacă este cazul.
Pentru agenţii economici ai căror reprezentanţi refuză să semneze, secretarul comisiei de
licitaţie va consemna motivele de refuz prezentate.
VIII GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI
VIII.1. Cuantumul garantiei de buna executie este de 5 % din valoarea de adjudecare a
licitatiei. VIII.2. In termen de 5 zile lucratoare de la semnarea contractului de vanzare-

cumparare, cumparatorul – ofertant castigator va constituii garantia de buna executie
prin depunerea sumei corespunzatoare in contul U.A.T. JUDEŢ HUNEDOARA deschis
la Trezoreria Municipiul Deva .
VIII.3. Garantia de buna executie se restituie ofertantului castigator in termen de
10(zece) zile de la semnarea procesului verbal de receptie de exploatare a masei
lemnoasa pe picior.
IX. ALTE CONDITII SPECIFICE
U.A.T. JUDEŢ HUNEDOARA, prin Comisia de licitatie, în calitate de vânzator si de
organizator, îsi rezerva dreptul de a anula licitatia sau negociere în timpul desfasurarii
ei, daca pretul oferit este mai mic decât pretul minim acceptat de ordonator conform
documentatiei de licitatie, atunci cand Consiliul Județean Hunedoara nu a va aproba
Raportul procedurii de atribuire si pretul negociat mai mic decat pretul de pornire al
licitatiei, în care caz nu va fi declarat nici un câstigator, anuntându-se o noua licitatie.
Anularea licitatiei se poate face numai dupa ce ofertantii si-au formulat ultima oferta de
pret si înainte ca presedintele comisiei de licitatie sa fi declarat vreun câstigator sau
dupa decalararea castigatorului in urma emiterii Hotararii Consiliului Județean
Hunedoara de respingere a Raportului procedurii de atribuire a contractului de vanzare
cumparare intocmit de catre Comisia de licitatie in situatia in care Comisia de licitatie
acceptat castigatorul cu un pret mai mic decat pretul de pornire al licitatiei.
Fiecare ofertant va fi reprezentat oficial la sedinta de licitatie sau negociere de o singura
persoana, care va putea avea un singur însotitor. Semnarea contractului de vinzare-cumparare
a masei lemnoase adjudecate prin licitatie sau negocoiere directa va avea loc in termen de
maximum 10 zile lucratoare de la data licitatiei sau in maxim 10 zile de la data acceptarii de
catre Consiliului Județean Hunedoara, prin hoarare, a Raportului procedurii de atribuire a
contractului de vanzare cumparare intocmit de catre Comisia de licitatie (in situatia in care
Comisia de licitatie acceptat castigatorul cu un pret mai mic decat pretul de pornire al
licitatiei). Plata masei lemnoase se va face in contul U.A.T. JUDEŢ HUNEDOARA
deschis la Trezoreria Municipiul Deva, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la
data incheierii contractului, conform clauzelor din caietul de sarcini si a contractului, in
baza facturii emise de catre U.A.T. JUDEŢ HUNEDOARA.
In situatia in care ofertantul nu isi indeplineste obligatiile contractuale in conformitate cu
cerintele caietului de sarcini, vinzatorul va aplica in nume propriu penalizari reprezentind
0,1% din valoarea contractului pentru fiecare zi de intirziere, dar numai mult de 5% din
valoarea totala a contractului. Materialele se vând în starea în care sunt.

