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Nr. : .......... /.......................
Catre:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Stimată Doamna / Stimate Domn,
In vederea implementarii in bune conditii a proiectului “CONSERVAREA BIODIVERSITĂłII
PRINTR-UN MANAGEMENT ADECVAT AL ARIEI NATURALE PROTEJATE „MOLDOVA
SUPERIOARĂ”, acronim CONBIOMOLDAVIA”, 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,
AsociaŃia Grupul Ecologic de Colaborare – GEC Bucovina urmeaza sa achizitioneze servicii
specializate de comunicare conştientizare cu tineri, cod CPV 79952100-3:

Nr.
crt.
1

Denumire
serviciu

ActivităŃi
de
promovare
a
concursului
de
proiecte de mediu,
în
şcolile
din
localităŃile Breaza,
Fundu Moldovei,
Pojorîta, Sadova şi
Câmpulung
Moldovenesc
(judeŃul Suceava).

Specificatii tehnice

Cantitate

Organizarea de acŃiuni informative de promovare a ariei
naturale “Moldova Superioară” (prezentarea sitului,
semnificaŃia serviciilor ecosistemice, ameninŃări identificate
în aria naturală protejată, reguli de conduită care trebuiesc
respectate), detalierea textelor-mesaj va fi pusă la dispoziŃie de
Beneficiar.
Elaborare machete şi distribuirea de materiale de informaredocumentare în cele 5 localităŃi (pliante, broşuri, afişe,
banner – realizarea tipografică se va asigura de către Beneficiar).

5 buc
(Breaza,
Fundu
Moldovei,
Pojorîta,
Sadova,
Câmpulung
Mold.
(judeŃul
Suceava).

Implicarea a cca 150 de tineri în acŃiunile contractului (cca
30 tineri /localitate).
Elaborarea şi mediatizarea documentaŃiei concursului de
proiecte de mediu (regulament concurs – obiectiv, condiŃii de
participare, termene).
Mediatizarea concursului, prin intermediul Inspectoratului
Şcolar JudeŃean, al primăriilor din zonă, mijloace electronice

Machetele tuturor materialelor realizate vor fi oferite in format electronic Prestatorului.
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Prin prezenta va invităm sa transmiteti oferta Dvs. de pret pentru prestarea serviciilor specializate
de comunicare - conştientizare cu tineri, cod CPV 79952100-3, avand specificatiile tehnice de mai
sus.
Criteriul de atribuire va fi pretul cel mai scazut.
Oferta de pret va fi comunicata catre AsociaŃia Grupul Ecologic de Colaborare – GEC Bucovina,
Suceava, str. Nicolae Bălcescu, nr. 1, parter, pana la data de 12 august 2013, ora 16,00.
Bugetul alocat este de maxim 4.500 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 dureaza pana la
finalizarea prestarii serviciului, dar nu mai tarziu de data de 30 aprilie 2015.
Executarea serviciilor se va face pe baza de ordine de prestare a serviciului in functie de existenta
materialelor tipărite ce vor fi folosite, acestea rezultând ca urmare a prestarii unui alt serviciu in cadrul
proiectului “CONSERVAREA BIODIVERSITĂłII PRINTR-UN MANAGEMENT ADECVAT AL ARIEI
NATURALE PROTEJATE „MOLDOVA SUPERIOARĂ”, acronim CONBIOMOLDAVIA”.
Plata se va face in lei, in contul PRESTATORULUI, in maxim 30 zile de la recepŃionarea serviciilor
prestate conform comenzii de prestare servicii si facturarii acestora.
Depunerea ofertei implica automat responsabilitatea ofertantului privind indeplinirea tuturor atributiilor
stipulate pentru toate pozitiile aflate pe lista de servicii solicitate.
Neindeplinirea atributiilor si aducerea de prejudicii la nivelul proiectului se poate cuantifica in plata de
despagubiri care pot ajunge, dar nu pot depasi valoarea contractului.
Asteptam cu interes oferta dumneavoastra in speranta unei bune colaborari ulterioare.
Reprezentant legal,
AsociaŃia Grupul Ecologic de Colaborare – GEC Bucovina,
Loreta CAUTEŞ, preşedinte
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