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InvitaŃie depunere ofertă
pentru PRESTARE “SERVICII DE PROIECTARE SITE-URI WEB COD CPV 72413000-8“.
In cadrul proiectului proiectului “CONSERVAREA BIODIVERSITĂłII PRINTR-UN MANAGEMENT
ADECVAT AL ARIEI NATURALE PROTEJATE „MOLDOVA SUPERIOARĂ”, acronim
CONBIOMOLDAVIA”, Contract: Contract 141042 / 17.06.2013, SMIS-CSNR 43343, finanŃat prin
programul Programul OperaŃional Sectorial „MEDIU”, Axa Prioritară 4 „Implementarea sistemelor
adecvate de management pentru protecŃia naturii", Domeniul major de intervenŃie – Dezvoltarea
infrastructurii şi a planurilor de management pentru protejarea biodiversităŃii şi reŃelei Natura 2000,
Solicitarea de proiecte nr. V / 2012,
AsociaŃia GRUPUL ECOLOGIC DE COLABORARE - GEC BUCOVINA urmeaza sa achizitioneze
„SERVICII DE PROIECTARE SITE-URI WEB COD CPV 72413000-8“.
Obiectul cumpărării îl reprezintă creearea, realizarea, postarea, gazduirea şi întreŃinerea unei
structuri de tip World Wide WEB postat pe un domeniu.ro.
Tema structurii WWW este legata de aspecte vizând activităŃi şi acŃiuni specifice activităŃii de
protectie a mediului in aria naturala protejata “Moldova Superioara”. Materialele publicate in cadrul
site-ului vor trebui sa prezinte, nelimitându-se la acestea:
InformaŃii privind scopul şi obiectivele proiectului şi finanŃarea nerambursabilă acordată din POS
Mediu pentru protecŃia şi îmbunătăŃirea biodiversităŃii şi a patrimoniului natural prin sprijinirea
managementului ariei naturale protejate.
• Descrierea ariei naturale protejate din punct de vedere al aspectelor de conservare, descrierea
geografică, socio-economică, turistică a regiunii, evenimente de mediu locale, secŃiuni dedicate
autorităŃilor locale şi comunităŃilor locale.
Website-ul-ul ariei naturale protejate „Moldova Superioară” va conŃine:
o Pagină de început generală;
o Descrierea ariei naturale protejate din punct de vedere al aspectelor de conservare:
speciile şi habitatele de importanŃă comunitară/naŃională/locală vor fi descrise în
amănunŃime, pentru fiecare specie/habitat vor fi asociate elemente multimedia etc.;
o Descrierea geografică, socio-economică, culturală, turistică a regiunii respective;
o Evenimente culturale locale (cu accent pe aspectele de mediu şi biodiversitate);
o Pagini dedicate în care să fie prezentate cele mai recente iniŃiative ale autorităŃilor
locale, autorităŃilor de mediu etc. privind protecŃia mediului, biodiversitatea (inclusiv
link-urile către site-urile respective) etc.;
o SecŃiuni dedicate pentru:
 comunitatea locală (mijloace multimedia de cointeresare şi conştientizare a
copiilor, elevilor/studenŃilor, mediului de afaceri, ONG-urilor, pensionarilor) şi,
separat,
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turişti (recomandări, reguli de bună purtare în aria naturală protejată, ghiduri,
materiale publicitare electronice, link-uri utile etc.);
o Linkuri şi recomandări către website-urile ariilor naturale protejate existente la nivel
naŃional (şi, eventual, cele relevante la nivel internaŃional).
Structura website-ului va fi mai întâi supusă aprobării AutorităŃii de Management pentru POS Mediu
înainte de realizare.


Website-ul care va avea şi o secŃiune de forum pe care se vor putea primi sugestii, se vor publica
răspunsuri la întrebări etc. De asemenea, se vor publica bannere/linkuri către website-ului sitului
Moldova Superioară pe website-urile unor instituŃii relevante (APM Suceava, autorităŃi locale, etc.),
CERINTE SUPLIMENTARE:
1. Postarea structurii WWW se va face pe un domeniu.ro ce va fi achizitionat in cadrul
contractului de catre Executant.
2. Gazduirea paginii va fi furnizata de Executant pe perioada contractului, cu posibilitatea de
prelungire ulterioara pe acelasi server.
3. Termenul de realizare a variantei finale de design si a structurii de tip WWW va fi de maximum
30 de zile de la data lansarii ordinului de furnizare al serviciului.
4. Designul paginilor va fi unul modern, sobru si minimalist, menit sa ofere utilizatorilor o accesare
facila a informatiilor oferite.
5. Site-ul va avea doua componente: front-end si back end. Front end-ul este componenta vizibila
utilizatorilor, iar back end-ul este componenta de administrare a continutului ce va fi vizibil pentru
utilizatori prin intermediul front end-ului.
6. Incarcarea fiecarei pagini individuale se va face intr-un interval de maxim 10 secunde.
OFERTA FINANCIARA va prezenta costul total pentru:
1. achizitie domeniu .ro.
2. gazduire site pe server pana la data de 30 aprilie 2015.
3. mentenanta si update pana la data de 30 aprilie 2015.
4.realizare structura WWW postata pe domeniul .ro.
* serviciile de mentenanŃă şi găzduire vor fi recepŃionate periodic.
Prin prezenta va rugam sa ne transmiteti oferta dumneavoastra de pret pentru prestarea serviciilor
solicitate prin prezenta.
Oferta de pret va fi comunicata catre ASOCIATIA GRUPUL ECOLOGIC DE COLABORARE
BUCOVINA – GEC BUCOVINA pana la data de 26 iulie 2013, ora 16,00.
Bugetul alocat este de maxim 14.000 lei fara TVA, conform alocarii financiare ce reprezinta Anexa la
Contractul de Finantare.
Durata contractului incepe in ziua urmatoare semnarii lui de catre ambele parti si se intinde pana la
data de 30 aprilie 2015.
Plata se va face in lei, in contul Executantului, in maxim 30 zile de la receptia fiecarui serviciu prestat.
Depunerea ofertei implica automat responsabilitatea ofertantului la indeplinirea tuturor atributiilor
stipulate prin prezenta.
Asteptam cu interes oferta dumneavoastra in speranta unei bune colaborari ulterioare.
Reprezentant legal,
Loreta Cautes, presedinte
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