COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI
NAŢIONALE DIN ROMÂNIA S.A.
Directia Regionala de Drumuri si Poduri IAŞI
IAŞI – str. GHEORGHE ASACHI nr. 19, cp 700.481
Tel. 0232/214430, 214431, Fax. 0232/214432, 267557
Email drdpis@mail.dntis.ro; CUI 16054368; J40/552/15.01.2004

ANUNŢ LICITAŢIE

CNADNR SA - DRDP Iaşi, cu sediul în Iaşi, str. Gh. Asachi 19, tel. 0232/213168, fax
0232/214432, organizează – în data de 10.12.2014, ora 10:00 – licitaţie deschisă cu preselecţie, cu
strigare în conformitate cu HG 85/2004 modificată cu HG 1174/2006, pentru vânzare masă
lemnoasă pe picior aferentă drumurilor naţionale pentru:
- partida I – S.D.N. Iași/ DN 28 km 7+350-12+200, DN 28 km 93+000-109+000, DN 28 km
133+000-142+000, DN 28A km 0+000-19+400, DN 24 km 151+850-159+000; DN 24 km 159+000167+000; DN 24 km 167+000-177+500, DN 24C km 8+000-44+000 – 2.638 m3 volum brut (2.473 m3
volum net );
- partida II – S.D.N. Suceava / DN 2 km 383+760-415+000, DN 2 km 415+000-441+500, DN
15C km 60+025-67+765 – 1.108 m3 volum brut (1.018 m3 volum net).
Preţul de începere a licitaţiei, pentru partida I, este de 48,00 lei/mc masă lemnoasă pe picior, iar
treapta de licitare este de 2,40 lei/mc. Valoarea totală de începere a licitaţiei pentru partida I este de
118.704,00 lei, iar garanţia de participare de 5.935,20 lei.
Preţul de începere a licitaţiei, pentru partida II, este de 62,00 lei/mc masă lemnoasă pe picior, iar
treapta de licitare este de 3,10 lei/mc. Valoarea totală de începere a licitaţiei pentru partida II este de
63.116,00 lei, iar garanţia de participare de 3.155,80 lei.
Preţurile nu conţin taxa pe valoare adăugată.
Pentru admiterea la licitaţie se organizează o preselecţie în data de 05.12.2014, ora 10:00.
Înscrierea la licitaţie se poate face până pe 05.12.2014, ora 09:30. Documentatia de preselectie se va
depune pana pe 05.12.2014, ora 09:30, la sediul DRDP Iasi, conform prevederilor documentatiei de
licitatie.
Alte informaţii se pot obţine la telefon 0232/213168, fax 0232/214432 intretinere.drumuri@drdpiasi.ro
www.drdpiasi.ro.

În cazul în care nu sunt suficienţi ofertanţi la preselecţie, procedura va fi repetată la o dată stabilită şi
comunicată ulterior.
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