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Proces verbal al comisiei  de licil

încheiat  în  data  de  06.04.2021,  la  sediul  organizatorului  C.N.   R

ocazia desfăşurării  licitaţiei cu strigare pentru vânzarea de  masă  1
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MARM   S.A.   Filiala   S.   CARFIL  S.A,   cu

mnoasă

Comisia de licitaţie  pentru vânzare  masă  lemnoasă  numită  prin  Decizia nr.  33/02.03.2021, este

compusă din:

Preşedinte comisie -Sing.  Nicolae Zamfir

Membru-Cj. Camelia  Horga

Membru-   Năsui Simion-Reprezentant al Ocolului Silvic

Domnul  Năsui Simion  nu  este prezent la şedinţa de licitaţie.

1.    Se constată că s-au depusdouă oferte:
SILVER  FOREST INVEST S.R.L,  cu  sediu  social  Sat  Poiana  Mărului,  Comuna  Poiana  Mărului,

Nr.452B, Judeţul  Braşov, Cul  24009449, JO8/1573/2008.

Explo-Mar  Baniţă S.R.L,  cu sediul social Sat  Barcani,  Comuna  Barcani,  nr.70, Judeţ Covasna,

Cul 35648782, J14/69/2016.

2.     Pentru   SILVER  FOREST INVEST S.R.L se  prezintă  domnul  Mîndreanu  Marius-Adrian ,  legitimat cu

C.l.  seria  BV Nr,  887979, CNP 1830726082571.

3.     Pentru  Explo-Mar Baniţă  S.R.L se  prezintă  domnul  Baniţă  Marcel,  legitimat cu C.l. seria  KV Nr.

459697, CNP 1690821140721.

4.      Comisia   de preselecţieîntrunită anterior, a admis participarea la licitaţie a solicitanţilor

menţionaţi  mai sus.

5.     Preţul de pornire a licitaţiei este de 100 de lei/mc,   pasul  de licitare este de 10 Iei, conform

Caietului de Sarcini aprobat.

6.     Obiectul  licitaţiei îl constituie exploatare  masă  lemnoasă  pe  picior din incinta  Depozitului  R.M.

Vlădeni, în conformitate cu actul de  punere în valoare  Nr.  BV -17420548/11.01.2021.

Cantitatea de material lemnos este de 372 mc,  reprezentând  un  număr de 256 arbori.

7.     Termenul de încheiere a contractului este de 10 zile, calculat de la  data  licitaţiei.



8.     Licitaţia  s-a  desfăşurat astfel:

preşedintele comisiei a anunţat componenţa comisiei de licitaţie
s-a constat că domnul Năsui Simion nu este prezent, din motive obiective

s-au prezentat reprezentanţii firmelor care au depus oferte

s-a început licitaţia cu strigare de la preţul de 100 lei/mc

reprezentantul firmei  Explo-Mar Baniţă S.R.L   a oferit preţul de pornire   plus primul pas (110

lei/mc)

reprezentantul firmei   SILVER  FOREST INVEST S.R.L a  oferit preţul de  120 lei/mc

reprezentantul firmei  Explo-Mar Baniţă S.R.L    a oferit preţul de 130 lei/mc

reprezentantul firmei   SILVER  FOREST INVEST S.RJ   nu a  mai crescut preţul  de  licitaţie

licitaţia  s-a încheiat cu  adjudecarea  de către firma  Explo-Mar Baniţă  S.R.L   la  preţul  de  130

ei/mc.

9.     Prezentul proces verbal   se va  posta  pe site-urile unde a fost publicat anunţul  la licitaţie, în data

de 06.04.2021.  Prezentul  proces verbal a fost încheiat astăzi, 06.04.2021, în 3 (trei) exemplare

originale,  unul  pentru organizator şi câte unul  pentru fiecare participant.

Comisia  de licitaţie

Preşedinte comisie -Sing.  Nicolae Zamfir

Membru-Cj. Camelia Horga  ti+
Membru-   Năsui Simion-Reprezentant al Ocolului Silvic

Domnul  Năsui Simion  nu este  prezent la şedinţa  de licitaţie.

Pentru firmele  participante se  prezintă:

SILVER  FOREST INVEST S.R.L   -domnul  Mîndreanu  Marius-Adrian

_,,-±#=Explo-Mar  Baniţă S.R.L  -domnul  Baniţă  Marcel


