REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA
DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA
Biroul Vânătoare și Salmonicultură
B-dul: 1 Mai, Nr: 6, Suceava
Telefon : 0230 – 522.564
Fax 0230 – 522.833
e-mail: vanatoare@suceava.rosilva.ro
Internet: http://www.silvasv.ro

Nr. 17244 / 02.12.2021
ANUNȚ
privind vânzarea de coarne căzute
Direcția Silvică Suceava cu sediul în Municipiul Suceava B-dul 1 Mai nr. 6 tel:
0230/522564, fax: 0230/521783, 0230522833, anunță scoaterea la licitație a cantității de 131,8 kg
coarne căzute cervide.
Licitația va fi publică în plic închis și se va desfășura în data de 09.12.2021 ora 11:00, la
sediul Direcției Silvice Suceava.
Plicurile sigilate conținând documentele de mai jos, se vor depune la secretariatul
Direcției Silvice Suceava până pe data de 09.12.2021 ora 09:00 :
1) Certificat înregistrare – copie,
2) Certificat de atestare fiscală privind plata impozitelor și taxelor la bugetul general
consolidat eliberat de Ministerul Finanțelor publice, valabil la data deschiderii
ofertei,
3) Certificat Fiscal privind plata taxelor și impozitelor locale eliberat de Primăria
Locală, valabil la data deschiderii ofertei,
4) Declarație pe propria răspundere că societatea nu are datorii la Regia Națională a
Pădurilor-Romsilva și respectiv la Direcția Silvică Suceava,
5) Oferta financiară pe loturi.
În vederea verificării înscrierii la licitație, în exteriorul plicului sigilat se vor anexa
următoarele documente:
1) Cerere înscriere la licitație – Formularul A,
2) Dovada plății garanției de participare – care reprezintă 5% din valoarea de începere a
licitației pentru loturile la care se depun oferte,
3) Situația loturilor la care s-au depus oferte cu garanția aferentă fiecărui lot în parte
(conform model).
Cantitățile de coarne căzute pe loturi, cu valoarea de începere aferentă loturilor și condițiile
de licitare sunt cele menționate în caietul de sarcini, putând fi vizualizate la sediul D.S. Suceava.
Cantitățile de coarne rămase neadjudecate pe loturi la licitația din data de 09.12.2021, se vor
scoate din nou la licitație în data de 16.12.2021, ora 11.00 respectând aceleași condiții de organizare
și înscriere.
După tranșa a doua de licitație din 16.12.2021, se vor organiza negocieri pentru loturile
rămase neadjudecate.
Caietul de sarcini privind licitația se pune la dispoziția celor interesați, gratuit, de către
Biroul de Vânătoare și Salmonicultură, începând cu data de 06.12.2021.
Relații suplimentare se pot obține de la Biroul Vânătoare și Salmonicultură din cadrul
Direcției Silvice Suceava tel. 0230/522564, persoana de contact, ing. George Celsie - 0745169111,
respectiv ing . Pădurariu Florin – 0734504421.
Birou Vânătoare și Salmonicultură,
Ing. Florin Pădurariu

