UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2007-2013

Nr. : .......... /..........

Catre:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Stimata doamnă, stimate domn,
In vederea derularii in bune conditii a operatiunilor de implementare a Programului 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, proiect “CONSERVAREA
BIODIVERSITĂłII PRINTR-UN MANAGEMENT ADECVAT AL ARIEI NATURALE PROTEJATE „MOLDOVA
SUPERIOARĂ”, acronim CONBIOMOLDAVIA, contract 141042 / 17.06.2013, SMIS-CSNR 43343,
urmeaza sa se achizitioneze serviciul de consultanta privind realizarea documentatiilor de
achizitie publica, COD CPV 79418000-7, pentru un numar de 9 pozitii, dupa cum urmeaza :

Nr.
crt.
1.

Data
estimată
pentru finalizarea Durata
contractului
procedurii

Denumire

31.10.2013

18 luni

31.08.2013

18 luni

3.

Servicii de elaborare studii (Studiu de evaluare a schimbărilor atitudinal- 31.11.2013
comportamentale)

18 luni

4.

Servicii de proiectare şi realizare pagină web

30.09.2013

16 luni

5.

Serviciu organizare evenimente

31.08.2013

19 luni

6.

Servicii de tipărire, multiplicare şi imprimare Materiale de informare, 30.09.2013
comunicare şi publicitate (banner, chestionare, afişe, mape, fişe evaluare,
pliante, CD inscripŃionate, broşuri)

12 luni

7.

Servicii specializate de comunicare/ conştientizare cu tineri

30.09.2013

13 luni

8.

AchiziŃie bunuri Echipamente de calcul şi periferice

31.08.2013

4 luni

9.

Servicii de audit financiar

31.03.2014

14 luni

2.

Serviciu de realizare studii, hărŃi şi planuri de management; servicii de
elaborare a planurilor, strategiilor şi a măsurilor de management al ariei
naturale protejate şi alte servicii conexe
Servicii specializate de agenŃii de presă
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Prin prezenta va rugam sa ne transmiteti oferta dumneavoastra de pret pentru prestarea serviciului
de consultanta aferent pozitilor de mai sus. Prestarea serviciului de consultanta va trebui sa atinga cel putin
urmatoarele aspecte, nelimitandu-se la acestea :
 Identificarea codurilor CPV asociate bunurilor si serviciilor.
 Incadrarea in tipul de procedura aplicata.
 Realizarea in totalitate a cererilor de oferte, caietelor de sarcini respectiv fiselor de date ale
achizitiei pe baza informatiilor existente in Cererea de Finantare si in Contarctul de finantare.
 Machetarea anunturilor, respectiv introducerea datelor in SEAP, daca este cazul.
 Asistenta in procesul de desfasurare al procedurilor de achizitie sau achizitiilor directe.
 In cazul aparitiei contestatiilor - asigurarea revizuirilor, îmbunătăŃirilor şi refacerilor documentaŃiilor
respective, în funcŃie de situaŃie şi participarea la formularea punctului de vedere al autorităŃii
contractante
 Elaborarea contractelor de furnizare bunuri / prestari servicii.
 Oferirea de informaŃii si date în timp util oricăror comentarii / constatări / solicitări / clarificări /
contestaŃii cu privire la documentele produse şi puse la dispoziŃia autorităŃii contractante;
 Asistenta vizand orice aspect care poate surveni in cadrul unei proceduri de achizitie publica intre
data demararii procedurii si respectiv finalizarea procedurii prin semnarea contractului.
Oferta de pret va fi comunicata catre ASOCIATIA GRUPUL ECOLOGIC DE COLABORARE BUCOVINA – GEC
BUCOVINA pana la data de 12 iulie 2013, ora 12:00.
Bugetul alocat este de maxim 4.800,00 lei, fara TVA, conform alocarii financiare ce reprezinta
Anexa la Contractul de Finantare.
Durata de executie a contractului incepe in ziua semnarii lui de catre ambele parti si dureaza pana la
definitivarea tuturor procedurilor de achizitie din cadrul proiectului, dar nu mai tarziu de 30 aprilie
2015.
Se permite executarea in avans a tuturor procedurilor de achizitii din cadrul proiectului.
Platile in cadrul contractului de prestari servicii se vor efectua in maxim 10 zile de la receptionarea
serviciilor pentru care s-a acordat asistenŃă tehnică, avizarea aplicatiei de plata si acceptarea la plata a
facturii aferente platilor solicitate.
Depunerea ofertei implica automat responsabilitatea ofertantului la indeplinirea tuturor atributiilor
stipulate in prezenta pentru toate pozitiile aflate pe lista de achizitii pe baza capacitatii profesionale.
Asteptam oferta dumneavoastra in speranta unei bune colaborari ulterioare.
Reprezentant legal,
Loreta CAUTEŞ, preşedinte
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