
Realizarea lucrărilor de amenajare a pădurilor, inclusiv
activitățile conexe acestora pentru fondul forestier
proprietate publică și privată a Municipiului Toplița,

administrat de Ocolul Silvic Toplița
 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
MUNICIPIUL TOPLITA 
Cod de identificare fiscala: R4245178; Adresa: Strada: Nicolae Balcescu, nr. 14; Localitatea: Toplita; Cod NUTS: RO124 Harghita; Cod postal:
535700;  Tara:  Romania;  Persoana  de  contact:  DUMITRU  URZICA;  Telefon:  +40  266341772;  Fax:  +40  266341772;  E-mail:
secretariat@primariatoplita.ro; Adresa internet: (URL) www.primariatoplita.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro; 

 
I.2) Achizitie comuna
Contractul implica o achizitie comuna: Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu

 
I.4) Tipul autoritii contractante
Autoritate regionala sau locala

 
I.5) Activitate principala
Servicii generale ale administratiilor publice

 

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu
Realizarea lucrărilor de amenajare a pădurilor, inclusiv activitățile conexe acestora pentru fondul forestier proprietate publică și
privată a Municipiului Toplița, administrat de Ocolul Silvic Toplița
Numar referinta: PAAPD1350565

 
II.1.2) Cod CPV principal
77231400-2 Servicii de inventariere a padurilor (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Servicii

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Prezentul contract de achiziție contribuie la implementarea următoarelor obiective specifice:
Obiectivul specific 1: Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică a Municipiului Toplița – U.P. I Toplița Pădure.
Obiectivul specific 2: Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privată a Municipiului Toplița – U.P. II Toplița Pășune.
Din punct de vedere tehnic, principalul cadru legal în baza căruia se va realiza acest contract, este reprezentat de Codul Silvic (Legea
nr. 46 / 2008 cu modificările și completările ulterioare), OM nr. 766 din 23.07.2018 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
elaborarea amenajamentelor silvice cu modificările și completările ulterioare și Normele tehnice pentru silvicultură:
   Norma 1 - Norme tehnice privind compoziții, scheme și tehnologii de regenerare a pădurilor și de împădurire a terenurilor
degradate;
   Norma 2 - Norme tehnice pentru îngrijirea și conducerea arboretelor
   Norma 3 - Norme tehnice privind alegerea și aplicarea tratamentelor
   Norma 4 - Norme tehnice privind evaluarea masei lemnoase destinate comercializării;
   Norma 5 - Norme tehnice pentru amenajarea pădurilor

 
II.1.6) Informatii privind loturile
Contractul este împartit în loturi: Nu

 
II.1.7) Valoarea totala a achizitiei
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Valoare: 425000
Moneda: RON

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 77231400-2 Servicii de inventariere a padurilor (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare: 
Municipiul ToplitaMunicipiul Toplita

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Obiectul contractului de achiziție  îl reprezintă lucrările de amenajare a pădurilor, inclusiv activitățile conexe acestora pentru fondul
forestier aflat în proprietatea publica și privată a Municipiului Toplița, administrat de Ocolul Silvic Toplița, în suprafață totală de
aproximativ 5349,30 ha. Evidenta unităților de producție și protecție ce fac obiectul contractului sunt prezentate în continuare:
   -UP I Toplița Pădure — 2.620,00 ha (suprapuse parțial peste arii naturale protejate și Situ-uri Natura 2000);
   -UP II Toplița Pășune — 2.729,30 ha (suprapuse parțial peste arii naturale protejate și Situ-uri Natura 2000);
   -La UP II Toplița Pășune se vor adăuga toate suprafețele de păsuni impadurite cu consistenta mai mare de 0,4, ce urmează a fi
identificate in urma evaluarii acestora pe teren si introduce ulterior  în fond forestier, conform legislatiei specific in domeniu.
Suprafața ce face obiectul contractului este de 5349,30 ha. (UP I Toplița pădure și UP II Toplița pășune) la care se adaugă toate
suprafetele de păsuni impadurite cu consistenta mai mare de 0,4, ce urmează a fi identificate in urma evaluarii acestora pe teren si
introduce ulterior  în fond forestier, conform legislatiei specific in domeniu.
 
    Operatorii economici vor putea solicita clarificari/informatii suplimentare privind documentatia de atribuire pana la termenul de
10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor astfel incat raspunsul autoritatii contractante sa fie transmis cu 6 zile inainte de
data limita de depunere a ofertelor.

 

Sectiunea IV: Procedura
 

IV.1) Descriere
 

IV.1.1) Tipul procedurii
Procedura simplificata

 
IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii

 
IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica
Se va organiza o licitatie electronica: Nu

 
IV.1.8) Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)
Achizitia intra sub incidenta Acordului privind achizitiile publice: Nu

 

Sectiunea V: Atribuirea contractului
 

Se atribuie un contract/un lot: Da
 

V.2) Atribuirea contractului
 

Contract de servicii de realizarea lucrărilor de amenajare a pădurilor, inclusiv activitățile conexe acestora
pentru fondul forestier proprietate publică și privată a Municipiului Toplița, administrat de Ocolul Silvic Toplița

V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
21467 / 23.06.2022
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V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 1
Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numarul de oferte primite de la ofertanti din alte state membre ale UE: 0
Numarul de oferte primite de la ofertanti din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numarul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
PASSILVA  PROIECT 
Cod de identificare fiscala: 14995150; Adresa: Strada SCHIT, Nr. 10; Localitatea: Husi; Cod NUTS: RO216 Vaslui; Cod postal: 735100;
Tara: Romania; Telefon: +40 745755844; Fax: +40 335426365; E-mail: catalinpasat@hotmail.com; Adresa internet: (URL) -Contractul
este un IMM Da

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 427944
Valoarea totala a contractului/lotului: 425000
Moneda: RON

 
V.2.5) Informatii privind subcontractarea
Este probabil sa se recurga la subcontractarea contractului: Nu

 

Sectiunea VI: Informatii complementare
 

VI.3) Informatii suplimentare
              Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin
trimiterea  standardelor,  la  un  anumit  producator,  la  marci,  brevete,  tipuri,  la  o  origine  sau  la  o  productie/metoda  specifica  de
fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.
Modalitatea de departajare a ofertelor cu pret egal:  în cazul în care două sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea
contractantă solicită ofertanţilor o nouă propunere financiară, iar contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară
are preţul cel mai scăzut conform art.138 (2) din HG 395/2016

 
VI.4) Proceduri de contestare

 
VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitatea: Bucuresti; Cod postal: 030084; Tara: Romania; Telefon: +40 213104641; Fax:
+40 213104642 / +40 218900745; E-mail: office@cnsc.ro; Adresa internet: (URL) http://www.cnsc.ro; 

 
VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere
-

 
VI.4.3) Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: 
Conform prevederilor legii 101/2016

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
MUNICIPIUL TOPLITA 
Adresa: Strada Nicolae Balcescu, Nr. 14; Localitatea: Toplita ; Cod postal: 535700; Tara: Romania; Telefon: +40 266341772; Fax: +40
266341772; E-mail: secretariat@primariatoplita.ro; Adresa internet: (URL) www.primariatoplita.ro; 

 
VI.4.5) Numarul deciziei emise de CNSC aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul
cadru
-

 
VI.4.6) Numarul hotararii instantei aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul cadru
-
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VI.4.7) Procedura verificata ANAP
Nu

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.06.2022
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