Anexa nr. 3 la Caietul de sarcini cadru
pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior de către unitățile
Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva
și pentru Unitățile Administrativ - Teritoriale
Modul de desfășurare a licitației, în funcție de tipul de licitației aprobat de Comitetul
director al organizatorului licitației
I. Licitația publică cu strigare.
1. Licitarea masei lemnoase începe şi se desfăşoară în ordinea prevăzută în listele de
partizi/grupaje de partizi afişate la sediul Direcției Silvice Maramureș şi pe site-ul
www.rosilva.ro / www.marasilva.ro .
2. Președintele comisiei anunță prețul de pornire și pasul de licitare, pentru partida/ grupajul
de partizi în cauză.
3. Pentru fiecare partidă/grupaj de partizi licitaţia începe de la preţul de pornire aprobat de
comitetul director al organizatorului licitației; opţiunea pentru preţul de pornire este ofertă, iar
următoarele strigări ale altor participanţi se consideră licitări. Ofertele se înscriu în fişele de
desfăşurare a licitaţiei.
4. Este declarat adjudecatar licitantul care a oferit prețul cel mai mare după 3 strigări
succesive ale președintelui comisiei de licitație.
5. Dacă pentru partida/grupajul de partizi care fac obiectul licitaţiei se face o singură ofertă la
prima licitaţie, aceasta nu poate fi adjudecată prin respectiva licitaţie. La următoarele licitaţii
se poate adjudeca cu un singur ofertant.
II. Licitația publică cu plic închis și sigilat.
1. Operatorii economici depun oferta, anterior începerii şedinţei de licitaţie, la registratura
Direcției Silvice Maramureș; ofertarea partizilor/grupajelor de partizi se va face în ordinea
priorităţii de adjudecare dorită de ofertant;
2. Președintele comisiei de licitație prezintă componența comisiei, numărul minim pentru
cvorum, care este de două treimi din numărul membrilor prezenți, membrii prezenți, tipul de
licitație, modul de desfășurare a licitației, comisia trece la deschiderea, în prezenţa
participanţilor, a plicurilor, după prezentarea lor fiecărui ofertant care poate verifica
autenticitatea şi integritatea acestora;
3. Comisia de licitaţie va face publice ofertele pentru fiecare partidă/grupaj de partizi şi le va
înregistra în fişele de desfăşurare a licitaţiei, fişe care vor constitui anexe la procesul-verbal de
licitaţie.
4. Este declarat adjudecatar, pentru fiecare partidă/grupaj de partizi, operatorul economic care
a oferit preţul cel mai mare, dacă acesta este cel puţin egal cu preţul de pornire.
5. Dacă pentru partida/grupajul de partizi care fac obiectul licitaţiei se face o singură ofertă la
prima licitaţie, aceasta nu se va adjudeca. La următoarele licitaţii se poate adjudeca cu un
singur ofertant.
6. Este interzisă ofertarea unei partizi de către doi sau mai mulți operatori economici
reprezentați de o singură persoană în calitate de reprezentant legal/împuternicit/mandatar, sub
sancțiunea excluderii de la procedură a acelor operatori.
7. În cazul în care sunt înregistrate cel puțin două oferte egale, care îndeplinesc condițiile de
adjudecare, licitația în plic închis, pentru partida/grupajul de partizi în cauză, se transformă în
licitație publică deschisă cu strigare, urmându-se procedura de desfășurare a licitației publice
cu strigare. Asftel, se porneşte de la preţurile egale deja oferite maxim, cu participarea numai
a operatorilor economici care au făcut respectivele oferte dar nu se aplică în cazul în care
ofertele făcute sunt sub prețul de pornire la licitație, caz în care partida/grupajul de partizi nu
se adjudeca.
8. În cazul în care adjudecatarul depășește volumul de masă lemnoasă disponibil pentru
exploatare conform Certificatului de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră, anexei
acestuia și declaratiei pe propria răspundere prevazută la art. 8, alin. (4), lit. d) și g) și/sau
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depășește cuantumul garanției de contractare depusă, ofertele se vor considera invalide în
ordinea inversă celei din oferta scrisă a acestuia, depusă și înregistrată în fișele de desfășurare
a licitației; adjudecarea partizilor/grupajelor de partizi în cauza se va face în funcție de
ofertele valide.
III. Licitația publică mixtă se organizează și se desfășoară astfel:
a) etapa I: Operatorii economici depun oferta, anterior începerii şedinţei de licitaţie, la
registratura Direcției Silvice Maramureș: comisia de licitație deschide plicurile depuse de
ofertanți, în prezența participanților, face publice ofertele, înregistrează în fișa de desfășurare
a licitației prețurile oferite pentru fiecare partidă/grupaj de partizi și întocmește lista
partizilor/grupajelor de partizi ofertate care se supun licitației cu strigare; partizile/grupajele
de partizi pentru care nu s-a făcut nicio ofertă și cele pentru care s-a făcut o singură ofertă nu
pot face obiectul etapei a II-a și nu pot fi adjudecate la licitație;
b) etapa a II-a: licitația cu strigare, pentru fiecare partidă/grupaj de partizi, se pornește de la
prețul cel mai mare oferit în plic închis, acesta neputând fi mai mic decât prețul de pornire
aprobat în condițiile prezentului regulament; se aplică procedura descrisă la Licitația publică
cu strigare.
Partizile/grupajele de partizi rămase neadjudecate după etapa a II-a se supun negocierii,
organizată în data de _____-_______, imediat după încheierea licitației, numai pentru
operatorii economici ofertanți la licitație.
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