JUDEȚUL IALOMIȚA
CONSILIUL LOCAL AMARA
Str. NICOLAE BĂLCESCU, Nr. 91, 927020 AMARA
Tel./Fax 0243.266.102
Nr. 11409/08.06.2022

ANUNȚ PUBLICITAR

privind vânzarea prin LICITAȚIE a masei lemnoase pe picior
din proprietatea publică a orașului Amara
La sediul Primăriei Orașului Amara, strada Nicolae Bălcescu, nr.91,
județul Ialomiţa va avea loc la data de 17.06.2022, ora 11,00, licitaţie în
vederea vânzarării masei lemnoase pe picior din proprietatea publică a
orașului Amara, conform Hotararii Consiliului Local Amara nr. 36 din data de
28.02.2022.
Cantitatea de material lemnos scoasă la licitație conform Actelor de
Punere în Valoare, emise de către ROMSILVA – Direcția Silvică Ialomița –
Ocolul Silvic Slobozia este de 314,38 m3, fiind amplasată pe proprietatea
publică a orașului Amara, după cum urmează
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Min.
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1

29, 30, 31

6112, 6150, 6155, 6180

227

223,4
3

2

34

6325

115

90,95

68

Total

342

314,3
8

68

1.

Procedura : - LICITAŢIA - .

1

2.

Criteriul de atribuire al contractului de vânzare-cumpărare este Cel Mai
Mare Preț Ofertat - lei/m³.

3.

Garanția de contractare - este egală cu 5% din din valoarea de
pornire la licitație, pentru volumul de masă lemnoasă pe care
intenționează să îl cumpere.

4.

Garanția de bună execuție a contractului este de : 10% din valoarea
contractului fără TVA

5.

Caietul de sarcini se poate procura începând cu data publicării
anunțului publicitar de la sediul Primăriei orașului Amara. Caietul de
sarcini împreună cu Instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea
procedurii se pot achiziționa la preţul de 50 lei .

6.

Termenul limită de depunere a ofertelor este data de 24.06.2022 ora
14,00 la registratura Primăriei orașului Amara.
Data primirii solicitări de clarificări 22.06.2022 .

7.
8.

Deschiderea şi evaluarea ofertelor va avea loc în data de 27.06.2022
ora 11,00 la sediul Consiliului Local Amara.

9.

Valabilitatea ofertelor 90 zile de la data depunerii .

10.

Limba de redactare a ofertei – Română.

11.

Încheierea contractului de vânzare-cumpărare – 10 zile lucrătoare de
la data finalizării licitaţiei.

12.

Informaţii suplimentare: la numărul de telefon: 0243266102 int. 120,
fax. 0243266102.

Avizat,
Comisia de licitație
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