REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA
DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA

CAIET DE SARCINI
pentru valorificarea fructelor de pădure – AFINE şi ZMEURĂ

I. Data licitaţiei: Licitaţia se va desfăşura în data de 03.07.2018 ora 12.00 la
sediul Direcţiei Silvice Suceava, din Suceava, bd. 1 Mai, nr. 6. Licitaţia este
publică, , cu depunerea ofertei în plic închis.
II. Condiţii de participare: Pot participa la licitaţie toţi agenţii economici
interesaţi, care fac dovada că dispun de mijloacele financiare, achită garanţia de
contractare şi depun ofertă.
Pentru participarea la licitaţie şi deschiderea ofertei financiare, ofertanţii trebuie
să îndeplinească condiţiile de participare, prin depunerea următoarelor documente de
calificare:
1. Cerere de înscriere la licitaţie – în original sau copie
2. Certificatul de înregistrare la ONRC – în copie
3. Certificatul constatator eliberat de ONRC– în copie
4. Declaraţia pe propria răspundere că nu are datorii faţă de subunităţile RNP
– Romsilva – în original sau copie
5. Dovada achitării garanţiei de participare– în copie (pentru loturile la care
ofertantul depune ofertă)
III. Modalitatea de depunere a Documentelor de calificare şi a Ofertei
- Data şi ora limită de depunere: până la data de 03.07.2018 ora 11.00
- Locul depunerii: secretariatul Direcţiei Silvice Suceava, din mun.
Suceava, bd. 1 Mai, nr. 6, judeţul Suceava
- Depunerea documentelor: direct sau prin poştă/curier
- Modalitatea:
• Documentele de calificare – 1 plic – marcat cu denumirea
firmei şi inscripţia „DOCUMENTE DE CALIFICARE –
LICITAŢIE AFINE şi ZMEURĂ”
• Oferta financiară – SEPARAT - 1 plic închis şi sigilat – marcat
cu denumirea firmei şi inscripţia „OFERTĂ FINANCIARĂ LICITAŢIE AFINE şi ZMEURĂ” - conţinând preţul unitar
oferit/ lot
Ofertanţii se vor asigura că plicurile conţinând documentele de calificare (1
plic), respectiv oferta financiară (1 plic) se vor depune direct sau transmite prin

poştă/curier cu confirmare de primire la locul depunerii, data şi ora limită prevăzute
în prezentul caiet de sarcini.
Plicurile depuse la o altă adresă sau după data şi ora limită nu vor fi deschise.
Orice modalitate de depunere va fi aleasă de ofertanţi, se va menţiona în mod
expres pe plicuri sintagma „Licitaţie AFINE şi ZMEURĂ”.
IV. Obiectul licitaţiei: Cantităţile estimate de fructe de pădure (afine negre şi
zmeură) care se licitează sunt următoarele:
A. AFINE NEGRE
Nr.
Lot LKW
1
2
3
4
5

Afine – la recipiente
de plastic (butoaie)
ale cumpărătorului
refrigerata/congelata
fără ambalaj
Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4
Lot 5

Cantitatea
estimată*
(tone)

Data
estimată de
livrare

Preţ unitar de
începere a licitaţiei
fără ambalaj (euro
fără TVA/tonă)

Garanţia de
contractare
(euro)

20
20
20
20
20

15.07.2018
25.07.2018
05.08.2018
15.08.2018
25.08.2018

2490
2490
2490
2490
2490

2490
2490
2490
2490
2490

Data
estimată de
livrare

Preţ unitar de
începere a licitaţiei
fără ambalaj (euro
fără TVA/tonă)

Garanţia de
contractare
(euro)

20.07.2018
27.07.2018
04.08.2018
11.08.2018
18.08.2018
25.08.2018

2490
2490
2490
2490
2490
2490

2490
2490
2490
2490
2490
2490

B. ZMEURĂ
Nr.
Lot LKW
1
2
3
4
5
6

Zmeură
–
la
recipiente de plastic Cantitatea
(butoaie) refrigerata/ estimată*
congelata
fără
(tone)
ambalaj
Lot 1
20
Lot 2
20
Lot 3
20
Lot 4
20
Lot 5
20
Lot 6
20

Condiţia de livrare: este EX WORKS (FRANCO FABRICĂ – C.F. Sadova din
cadrul O.S. Pojorâta).
Cumpărătorul va pune la dispoziţie ambalajele (butoaie) pentru pregătirea,
refrigerarea/congelarea şi livrarea fructelor.
Agenţii economici interesaţi vor depune garanţia prin mijloacele de plată legale,
astfel încât până la data de 03.07.2018 ora 11.00 garanţia de contractare să fie în
contul Direcţiei Silvice Suceava.
Achitarea garanţiei de contractare se poate face direct în euro, sau în lei la cursul
BNR din data de 22.06.2018 (1 euro = 4,6686 lei), în:
- Euro: COD IBAN: RO87 BRDE 340S V114 5212 3400, deschis la BRD
SUCEAVA, cod SWIFT BRDEROBU, cod EORI RO1590120;
sau

- Lei : COD IBAN: RO41 BRDE 340S V102 8710 3400, deschis la BRD
SUCEAVA.
Dovada achitării garanţiei se va prezenta conform prevederilor caietului de
sarcini.
Cantităţile de fructe din loturi sunt estimative, în funcţie de posibilităţile de
recoltare (fructificaţie, condiţiile meteo ce pot afecta fructificaţia, cantităţile de fructe
recoltate/ colectate, forţă de muncă - culegători, preţuri de achiziţie, forţă majoră, etc)
şi nu constituie un angajament al vânzătorului.
În cazul unor condiţii meteo ce pot afecta fructificaţia sau al forţei majore,
lipsei forţei de muncă - culegători, vânzătorul va notifica cumpărătorul despre
aceasta, cantităţile estimate contractate neconstituind angajament al vânzătorului.
În cazul unei fructificaţii abundente ce permite recoltarea unor cantităţi
suplimentare, cumpărătorul va prelua o cantitate suplimentară faţă de cea contractată,
după înstiinţarea prealabilă făcută de vânzător către cumpărător.
Data estimată de livrare a loturilor reprezintă doar o eşalonare temporală a
loturilor şi nu constituie un angajament al vânzătorului. Această dată are doar caracter
orientativ în ceea ce priveşte înscrierea şi formularea ofertelor de către agenţii
economici interesaţi în achiziţionarea loturilor şi stabilirea ordinii de livrare a
acestora.
V. Desfăşurarea licitaţiei: Oferta va fi admisă dacă ofertantul se înscrie pentru
întreaga cantitate de fructe dintr-un lot (nu se admit înscrieri pentru cantităţi
fracţionate) şi oferă un preţ peste preţul de începere a licitaţiei. Nu se acceptă oferte
parţiale.
În cazul în care este înscris un singur ofertant pe lot acesta poate adjudeca lotul
respectiv dacă oferă un preţ peste preţul de începere a licitaţiei.
Dacă pentru un lot sunt cel puţin două oferte egale cu preţul cel mai mare,
ofertanţii respectivi care au oferit preţurile maxime egale, vor depune o nouă ofertă în
plic închis până la termenul precizat de către comisia de licitaţie.
Este declarat câştigător al licitaţiei pentru un lot, agentul economic care oferă
cel mai mare preţ peste cel de începere a licitaţiei.
Preţul oferit de ofertanţi trebuie să fie mai mare decât preţul de începere a
licitaţiei aferent lotului, şi va fi rotunjit la întreg, fără zecimale.
VI. Încheierea contractului
Ofertantul adjudecatar pentru un lot va încheia contractul în termen 7 zile de la
data licitaţiei. La semnarea contractului cumpărătorul va achita o garanţie de bună
execuţie în cuantum de 10% din valoarea contractului.

Garanţia de contractare depusă de adjudecatar se va restitui acestuia după
semnarea contractului de vânzare – cumpărare şi achitarea garanţiei de bună execuţie.
Garanţia de contractare poate fi utilizată pentru constituirea garanţiei de bună
execuţie (prin întregirea sumei până la 10% din valoarea contractului) sau poate
constitui avans parţial pentru contravaloarea contractului.
În cazul în care cumpărătorul nu ridică întreaga cantitate de fructe contractată
existentă la centrul de fructe, pierde garanţia de bună execuţie.
Garanţia de contractare nu se restituie în cazul în care ofertantul declarat
câştigător al licitaţiei nu semnează în termen contractul.
Pentru ofertanţii necâştigători, garanţia de contractare se va restitui în termen
de 7 zile de la data licitaţiei.
Garanţia de bună execuţie se va restitui cumpărătorului după finalizarea
derulării contractului.
Anexe la caietul de sarcini:
- Cerere de înscriere la licitaţie
- Declaratie pe propria răspundere privind lipsa datorii către unitătile RNPRomsilva
- Formular de oferta.
DIRECTOR,
Ing. Sorin CIOBANU

ŞEF BIROU PROD.,
Ing. Adrian Airoaie

S.C. ___________________________
_______________________________
Nr. ______/_______________2018
Către,
DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA
Cerere înscriere licitaţie

S.C. ____________________________________________, cu sediul în (adresa)
______________________________________________________________
jud.
________________, telefon __________________, fax ________________, e-mail
_________________________, reprezentată prin ____________________________
în calitate de (administrator/asociat) _______________________________, rugăm să
ne admiteţi la licitatia din data de 03.07.2018, privind valorificarea fructelor de
pădure – AFINE şi ZMEURĂ, pentru următoarele loturi:
(se va completa numărul lotului si data estimata de livrare potrivit caietului de sarcini)

A. AFINE NEGRE
Număr
Cantitate
lot Specie
(tone)
LKW
AFINE
AFINE
AFINE
AFINE
AFINE
B. ZMEURĂ
Număr
lot Specie
LKW
ZMEURĂ
ZMEURĂ
ZMEURĂ
ZMEURĂ
ZMEURĂ
ZMEURĂ

Cantitate
(tone)

Data
estimată de
livrare

Pret de pornire
licitatie (euro fără
TVA/tonă)

Garanţia
achitata
(euro)

2490

Data
estimată de
livrare

Pret de pornire
licitatie (euro fără
TVA/tonă)

2490

Garanţia a fost achitată cu _______________________________.
SC ______________________________
______________________________
(Numele si prenumele)
______________________________
(semnătura autorizată)

Garanţia
achitata
(euro)

S.C. ___________________________
_______________________________
Nr. ______/_______________2018

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE LIPSĂ DATORII CĂTRE
UNITĂŢILE RNP-ROMSILVA

Subsemnatul ___________________________________, posesor al CI Seria
____, Nr. __________, în calitate de reprezentant legal al operatorului economic SC
_________________________________, declar pe propria răspundere, sub
sancţiunea prevăzută de art. 326 din Codul Penal pentru fals în declaraţii că:
- operatorul economic pe care îl reprezint nu are datorii restante față de subunităţile
RNP-Romsilva;
- asociatul unic/niciunul din asociații operatorului economic nu este asociat la nici un
operator economic care are datorii restante față de subunităţile RNP-Romsilva;
-informațiile sunt corecte și complete și sunt de acord ca organizatorul licitației să
solicite subunităţilor în scopul verificării și confirmării prezentei declarații, orice
documente doveditoare în acest sens.

Data:_____________

Semnătura și ștampilă:

________________________

Persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum şi entităţile fără personalitate juridică nu au
obligaţia de a aplica ştampila pe
declaraţii, cereri, contracte sau orice alte documente sau înscrisuri depuse la instituţiile sau autorităţile publice ori emi
se sau încheiate în
relaţia cu instituţiile sau autorităţile publice.

S.C. ___________________________
_______________________________
Nr. ______/_______________2018
Către,
DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA
- Formular OFERTA-

S.C. ____________________________________________, cu sediul în
(adresa)
____________________________________________________
jud.
________________, telefon __________________, fax ________________, e-mail
_______________, reprezentată prin ___________________________________ în
calitate de (administrator/asociat) _______________________________, facem
următoarea oferta la licitaţia din data de 03.07.2018 privind valorificarea fructelor
de pădure – AFINE şi ZMEURĂ, după cum urmează:
(se va completa numărul lotului si data estimata de livrare potrivit caietului de sarcini)

A. AFINE NEGRE
Cantitate
Număr
(tone)
lot Specie
LKW

Data
estimată de
livrare

AFINE
AFINE
AFINE
AFINE
AFINE

Pret de pornire
licitatie
(euro fără
TVA/tonă)

Pret
OFERIT
(euro fără
TVA/tonă)

2490

B. ZMEURĂ
Număr
lot LKW

Specie
ZMEURĂ
ZMEURĂ
ZMEURĂ
ZMEURĂ
ZMEURĂ
ZMEURĂ

Cantitate
(tone)

Data
estimată de
livrare

Pret de pornire
licitatie
(euro fără
TVA/tonă)

2490

SC ______________________________
______________________________
(Numele si prenumele)
______________________________
(semnătura autorizată)

Pret
OFERIT
(euro fără
TVA/tonă)

