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Fișa de date a achiziției nr. 02 

 

SECȚIUNEA I: CONTRACTANT 

I.1 DENUMIRE, ADRESĂ ȘI PUNCT DE CONTACT 

Denumire: PORR Construct S.R.L 

Sediul central: București, Bd. Dimitrie Pompeiu 5-7, Clădirea Metroffice, 020335, Sector 2, București 

Punct de contact: București, Bd. Dimitrie Pompeiu 5-7, Clădirea Metroffice, 020335, Sector 2, București, 

etaj 3 

Fax: 021 312 65 01 

Adresa de e-mail:  

 

Informații pot fi obținute la: Punctul de contact menționat anterior al Contractantului sau prin 

transmiterea de către posibilii ofertanți a solicitărilor de informații la 

numărul de fax menționat anterior 

Ofertele vor fi 

depuse/transmise la: 

Punctul de contact menționat anterior al Contractantului, în plic sigilat, 

cu confirmare de primire, până cel tarziu la data de 15.02.2023, ora 

15:00 

 

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI 

II.1 DESCRIERE: 

II.1.1. Denumirea data contractului: 

Autostrada Sibiu - Pitești, Secțiunea 4 Tigveni – Curtea de Argeș  

Realizare servicii de defrișare arbori situați pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes 

național, Autostrada Sibiu - Pitești Secțiunea 4 aflat pe raza localității Tigveni / Curtea de Argeș, aprobat 

prin HG 518/ 2020. 

II.1.2. Tipul contractului: 

Contract de prestări servicii 

II.1.3 Procedura implica 

Încheierea unui contract de prestări servicii 

II. 1.4 Informații privind contractul: 

Contract cu un singur operator economic 

Durata Contractului: 120 zile 

Ofertanții pot depune ofertă individuală (pe fiecare APV în parte ) sau cumulată (2 APV-uri sau 3 APV-uri). 

Indiferent de numărul de APV-uri ofertate, unul, două sau trei, durata cumulată de prestare a 

serviciilor nu va depăși 120 zile. 

Moneda: LEI 

II.1.5 Descrierea succintă a contractului sau a achiziției: 

Obiectivul general al acestui contract îl reprezintă:  

(i) obținerea autorizației de exploatare conform art. 62 alin (1) Legea 46/ 2008 – Codul Silvic, 
(ii) realizarea drumurilor de acces, 
(iii) realizarea serviciilor de defrișare, distinct pe fiecare proprietar de imobil în parte, 
(iv) transportul în depozite al masei lemnoase, 
(v) curățarea/ eliberarea amplasamentului de resturile de exploatare, 
(vi) obținerea acceptului de traversare a terenurilor proprietate privată (acolo unde este cazul și 

nu se pot utiliza drumurile existente),  
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(vii) obținere autorizație de defrișare pentru specia Nuc (conform art. 17 din Legea 348/ 2003 
Legea pomiculturii),  

(viii) va respecta sortimentele din APV, cu sortarea pe specii a lemnului. 
(ix) Obținerea avizelor de însoțire a mărfii pentru masa lemnoasă ce rezultă de pe suprafețele de 

teren cu proprietari necunoscuții și transportarea acesteia la SDN Pitești 

II.1.6 Clasificare CPV: 

77211300-5 Servicii de defrișare  

 

II.2 CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI 

II.2.1 Domeniul contractului 

Realizare servicii de defrișare arbori situați pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes 

național, Autostrada Sibiu - Pitești Secțiunea 4 aflat pe raza localității Tigveni / Curtea de Argeș, aprobat 

prin HG 518/ 2020. 

Ofertanții pot depune ofertă individuală (pe fiecare APV în parte ) sau cumulată (2 APV-uri sau 3 APV-

uri). 

Funcție de ofertele primite (APV-uri individuale sau cumulate), Contractantul va desemna un câștigător 

astfel încât pentru întregul amplasament al Secțiunii 4, Tigveni-Curtea de Argeș, să fie simultan 

asigurate serviciile de defrișare pentru o perioadă de maxim 120 zile. 

II.2.2 Categoriile de lucrări necesare realizării lucrării sunt următoarele: 

Obiectivul acestui contract îl reprezintă: 

(i) obținerea autorizației de exploatare conform art. 62 alin (1) Legea 46/ 2008 – Codul Silvic,  
(ii) realizarea drumurilor de acces, 
(iii) realizarea serviciilor de defrișare, distinct pe fiecare proprietar de imobil în parte, 
(iv) transportul în depozite al masei lemnoase,  
(v) curățarea/ eliberarea amplasamentului de resturile de exploatare,  
(vi) obținerea acceptului de traversare a terenurilor proprietate privată (acolo unde este cazul și 

nu se pot utiliza drumurile existente), 
(vii) obținere autorizație de defrișare pentru specia Nuc (conform art. 17 din Legea 348/ 2003 

Legea pomiculturii), 
(viii) va respecta sortimentele din APV cu sortarea pe specii a lemnului. 
(ix) Obținerea avizelor de însoțire a mărfii pentru masa lemnoasă ce rezultă de pe suprafețele de 

teren cu proprietari necunoscuții și transportarea acesteia la SDN Pitești 

Cantitatea estimată este de:  

- Act de Punere în Valoare 2200179702060/ 29.08.2022 eliberat de Ocolul Silvic Șuici – volum brut 
709,53 mc.; 

- Act de Punere în Valoare 2200179104260/ 14.09.2022 eliberat de Ocolul Silvic Curtea de Argeș – 
volum brut 627,65 mc.; 

- Act de Punere în Valoare 2200179104850/ 23.09.2022 eliberat de Ocolul Silvic Curtea de Argeș – 
volum brut 1.070,36 mc.. 

 

II.3 DURATA CONTRACTULUI 

Serviciile trebuie prestate pe o perioadă de 120 zile: 

 

II.4 AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI 

Pretul contractului va ramane fix pe toata durata contractului 

 

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ȘI TEHNICE 

III.1. Condiții referitoare la Contract 
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III.1.1. Garantie de participare 

Nu e cazul 

 

III.1.2 Garanție de buna execuție 

Nu e cazul 

 

III.2 Condiții de participare 

III.2.1 Capacitatea de exercitare a activității profesionale 

- Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o forma de înregistrare în condițiile 
legii din tara de rezidență, din care să reiasă ca operatorul economic este legal constituit 
Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului (în termen de valabilitate) ȘI 
Certificat Unic de Înregistrare. 

- Atestat emis de către comisia de atestare, care funcționează în cadrul asociației patronale și 
profesionale din domeniul forestier recunoscută la nivel național, potrivit Ordinului 1106/ 2018 
emis de Ministerul Apelor și Pădurilor. 

 

SECTIUNEA IV: PROCEDURA 

IV.1.1 Tipul procedurii 

Cerere de oferta. 

IV.1.2 Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire 

Ofertele se vor depune/transmite la punctul de contact al Contractantului, până la data de 15.02.2023, ora 
15:00 

 

IV.2.1 Criterii de atribuire 

Prețul cel mai scăzut 

IV.2.2 Algoritm de calcul:  

Pretul cel mai scazut fara TVA dintre preturile ofertelor admisibile fara TVA, în conformitate cu 

documentele puse la dispoziție la cererea ofertanților.  

IV.3 Perioada de garantie: - nu este cazul 

 

SECTIUNEA V: INFORMATII ADMINISTRATIVE 

V.1 Limba sau limbile în care poate fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare 

Romana 

Moneda în care se transmite oferta financiara: LEI 

V.2. Perioada minimă pe parcursul careia ofertantul trebuie să iși mentina oferta 

2 luni 

 

SECTIUNEA VI: PREZENTAREA OFERTEI 

VI.1. Modul de prezentare a propunerii financiare 

Propunerea financiara va fi întocmita astfel încât să respecte în totalitate cerințele beneficiarului puse la 

dispoziție de Contractant. 

Propunerea financiară va conține prețul ofertat. OFERTELE VOR FI PREZENTATE ÎN LEI, FARA TVA. 

Valoarea ofertată trebuie să includă toate taxele și toate costurile ce derivă din cerințele prezentei 

proceduri. 

 


