Anexa nr. 8
la modelul – conținutul – cadru al caietului de sarcini
pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior de către unitățile
Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva
MODUL DE DESFĂȘURARE A LICITAȚIEI, ÎN FUNCȚIE DE TIPUL DE LICITAȚIE APROBAT DE
COMITETUL DIRECTOR AL ORGANIZATORULUI LICITAȚIEI
I. Licitația electronică.
1. Ședința de licitație este deschisă la ora indicată în anunţul de licitaţie şi caietul de sarcini.
Anterior începerii şedinţei de licitaţie, operatorii economici se vor autentifica în platforma de licitaţie
disponibilă la adresa picior.licitatiedssv.ro, folosind utilizatorul (adresa de mail validă indicată în cerere) şi parola
(trimisă de organizatorul licitaţiei pe adresa de mail a operatorului).
Informaţii relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, condiţiile tehnice şi modalităţile
concrete de realizare a conectării:
• conectarea se realizează introducând picior.licitatiedssv.ro în bara de adrese a browser-ului de internet.
• dispozitive ce pot fi utilizate: Calculator PC/ Laptop/ Tableta/ Telefon smartphone (cu sistem Android,
IOS, etc);
• conexiune la internet stabilă: Mobilă: minim 3G+(H+), de preferat 4G sau Fixă: minim 10mbps;
• Dispozitiv cu browser de internet, cu posibilitate de suport a următoarelor browsere: Chrome , Opera,
Mozilla, Safari, sau Microsoft ®EDGE, ori Internet Explorer versiune 10 sau mai mult.
• Riscurile neîndeplinirii condiţiilor tehnice minime de conectare la platforma electronică de licitaţie,
conexiunea stabilă la internet, inclusiv cazul fortuit, cad în sarcina operatorului economic după
începerea licitaţiei.
Până la ora 10:00 se vor rezolva eventualele probleme referitoare la conectarea operatorilor la platforma
de licitaţie, după începerea licitaţiei neexistând posibilitatea soluţionării acestora.
2. La data şi ora stabilită pentru începerea licitaţiei, licitarea masei lemnoase începe şi se desfăşoară, intr-o singură
rundă, în ordinea prevăzută în listele de partizi/grupaje de partizi afişate pe site-ul Direcției Silvice www.silvasv.ro
pe site-ul www.produselepadurii.ro, pe site-ul www.rosilva.ro şi în listele din caietul de sarcini al licitaţiei.
3. Pentru fiecare partida/grupaj de partizi licitaţia începe de la preţul de pornire aprobat de comitetul director al
organizatorului licitației; oferirea, de către participant, a nivelului preţului de pornire este considerată ofertă;
următoarele oferte, ale participanţilor, mai mari decât oferta anterioară, se consideră licitări; ofertele se înscriu în
fişele de desfăşurare a licitaţiei.
Licitarea partizilor/grupajelor de partizi se desfăşoară astfel:
a) La data şi ora stabilite pentru începerea licitaţiei, licitaţia începe automat cu prima/primul partida/grupaj
de partizi de la primul ocol, stabilit pentru ziua respectivă şi continuă cu partizile/grupajele de partizi, în
ordinea precizată în listele de licitaţie şi caietul de sarcini; licitaţia pentru fiecare partida/grupaj de partizi
se desfăşoară conform procesului descris mai jos;
b) În panoul utilizatorului (operatorului economic) în partea de sus, sunt afişate elementele de identificare ale
partizii/grupajului de partizi (ocolul silvic, numărul partizii/ SUMAL, natura produsului, garanţia de
contractare a partizii/grupajului de partizi, volumul brut, preţul de pornire la licitaţie pentru partida/grupajul
de partizi)
c) Pentru introducerea primei oferte (preţul de pornire conform listelor de licitaţie) de către un operator
economic sistemul alocă 30 secunde. În cazul în care în intervalul de 30 secunde, nu este oferit de nici
un ofertant preţul de pornire, partida/grupajul de partizi nu se adjudecă;
d) Dacă a fost oferit preţul de pornire, intervalul de timp rămas pentru introducerea unei noi oferte, afişat
deasupra panoului de licitare, este stabilit de sistem, automat, la 20 secunde. Contorul indică,
descrescător, numărul de secunde rămase pentru introducerea unei noi oferte. La expirarea acestui
interval de timp de 20 secunde, dacă nu a fost introdusă nici o ofertă suplimentară faţă de cea iniţială
(preţul de pornire oferit de către primul operator economic), partida/grupajul de partizi rămâne neadjudecat
cu o singură ofertă;
e) În intervalul de timp de 20 secunde, introducerea unei oferte de către orice operator economic, a cărui
garanţie
de
contractare/volum
rămasă/rămas
neutilizată/neutilizat
permite
licitarea
respectivei/respectivului partizi/grupaj de partizi, determină afişarea instantanee către toţi operatorii
economic a preţului maxim ofertat, şi resetarea intervalului de timp (contorului) la 20 secunde pentru
introducerea unei noi oferte de către orice operator economic interesat;
f) Pentru facilitarea ofertării, operatorii economici au 3 (trei) posbilităţi, din care două butoane „Licitează” şi
„Licitează +3”, respectiv un câmp în care se poate introduce de la tastatură un preţ valid (mai mare decât
ultima ofertă), astfel:
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•
•
•

prin acţionarea butonului „Licitează”, se ofertează cu 1 (unu) lei peste oferta anterioară,;
prin acţionarea butonului „Licitează +3”, se ofertează cu 3 (trei) lei peste oferta anterioară,;
prin înscrierea unui preţ unitar valid în caseta dedicată (mai mare decât ultima ofertă), urmată de
acţionarea butonului „Licitează”;
g) Preţul maxim oferit pentru partida/grupajul de partizi , preţul oferit de către operator economic şi respectiv
numărul de oferte făcute (licitări) pentru partida/grupajul de partizi sunt afişate panoul de licitare;
h) La expirarea noului interval de 20 secunde, dacă au fost introduse cel puţin două oferte, adică preţul de
pornire (oferit de către primul ofertant) şi o altă ofertă mai mare decât acesta, partida/grupajul de partizi
se va adjudeca de către operatorul care a făcut cea mai mare ofertă.
Recapitulând, pentru partida/grupajul de partizi pot exista următoarele situaţii:
A) partida/grupajul de partizi rămâne NEADJUDECAT dacă:
• Nu a fost făcută nici o ofertă în intervalul de 30 secunde de la începerea licitaţiei pentru
partida/grupajul de partizi
• A fost făcută prima ofertă (egală cu preţul de pornire) de către un operator economic, iar în intervalul
de timp rămas de 20 secunde nu mai este făcută nici o ofertă de alt operator economic – o singură
ofertă pe partida/grupajul de partizi , partida/grupajul de partizi nu se adjudecă;
B) partida/grupajul de partizi se ADJUDECĂ de către operatorul care a oferit preţul cel mai mare, peste preţul
de pornire, iar pentru respectiva/ul partida/grupaj de partizi au existat cel puţin două oferte, făcute de
operatori economici diferiţi.
4. Este declarat adjudecatar licitantul care a oferit preţul cel mai mare.
5. Dacă pentru partida/grupajul de partizi care face obiectul licitaţiei se face o singură ofertă, acesta/aceasta nu
poate fi adjudecată/adjudecat prin respectiva licitaţie.
6. Licitaţia electronică se desfăşoară într-o singură rundă de licitare, conform paşilor descrişi la punctul 3 din
prezenta anexă, în ordinea loturilor de la ocoalele silvice programate a se licita în ziua respectivă, conform
anunţului de licitaţie şi caietului de sarcini. Licitaţia electronică se închide după ultima/ul partida/grupaj de partizi
de la ultimul ocol programat pentru ziua respectivă, iar ora estimată de finalizare în ziua de licitaţie este ora 18.00.
7. (1) Pe parcursul licitaţiei, organizatorul licitaţiei nu are dreptul de a dezvălui identitatea ofertanților, conform art
41. alin (2) din Regulament.
(2) În cursul fiecărei runde a licitaţiei electronice, organizatorul licitației are obligaţia de a comunica, instantaneu,
tuturor ofertanţilor preţul maxim ofertat, conform art. 41 alin (3) din Regulament.
8. Daca garanţia/volumul unei partizi/grupaj de partizi nu este acoperită de garanţia/volumul rămasă/rămas
neutilizată/neutilizat, operatorul economic nu va putea licita la aceea/acel partida/grupaj de partizi. Garanţia de
contractare/volumul disponibile rămasă/rămas neutilizată/neutilizat este afişată/afişat în panoul utilizatorului
(opreratorului economic) şi se actualizează automat prin diminuarea cu garanţiile loturilor
adjudecate/partizile/grupajele de partizi adjudecate.
9.Prin participarea la licitația electronică operatorii economici/persoanele fizice își asumă că oferta a fost
formulată/introdusă în mod independent față de oricare concurent, cunoscând că sunt interzise orice schimb de
informații comerciale, orice consultări, comunicări, înțelegeri sau aranjamente cu aceștia, conform art.5 alin.(1) din
Legea concurenței nr.21/1996 și că înţelegerea între participanţi pentru a denatura preţul de adjudecare, reprezintă
infracțiune conform art.246 Cod penal și se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.
10.Dacă pe parcursul desfășurării licitației sunt identificate situații care sugerează posibile practici
anticoncurențiale, organizatorul licitației își rezervă dreptul de a sesiza Consiliul Concurenței și organele de
urmărire penală.
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