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PROIECT „Functionarea grupului de actiune locala,
dobandirea de competente si animarea teritoriului”
Asociatia Grupul de Actiune Locala Valea Mostistei, Bulevardul Garii,
Nr. 17, Bl. Casa de Cultura – camera 1, Lehliu-Gara, Calarasi
anunta efectuarea procedurii de achizitie pentru:

„servicii pentru realizare studii de zona ”
Cod CPV: 79311100-8
Denumire
Studii de zona

caracteristici
- Studiile zonei sunt cele care urmăresc dezvoltarea economică, urbanistică, regională, de mediu şi monografică.

pregătească procesul de proiectare a acelor domenii care presupune intervenţia şi/sau protecţia cea mai urgentă
-

Obiectivul principal este elaborarea unor studii şi planuri de ansamblu care definesc imaginea şi aspectul caract
respectarea tradiţiilor şi al patrimoniului.

-

Prin elaborarea acestor studii şi proiecte se urmăreşte relevarea potenţialului endogen al teritoriului în vederea

acestuia. Toate acestea se fac cu respectarea tradiţiilor locale, precum structura de organizare a zecilor de gosp
construcţii şi a formelor tradiţionale, redarea lor în formele vechi sau de folosinţă moderne.
-

Sunt vizate acele proiecte care au ca efect îmbunătăţirea imaginii satului, respectiv amenajarea spaţiilor publice

Data publicarii: 31.08.2012
Asociatia Grupul de Actiune Locala Valea Mostistei este beneficiara a
contractului de finantare C431201103277014/15.02.2012 pentru proiectul

« Funcţionarea Grupului de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe şi
animarea teritoriului »
Procedura selectata: cerere de oferta
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai
scazut
Data limita pentru depunerea ofertelor: 07.09.2012, ora 12:00

Informatii

suplimentare,

precum

si

detalii

in

vederea

obtinerii

documentatiei se pot obtine la adresa: Bulevardul Garii, Nr. 17, Bl. Casa de
Cultura – camera 1, Lehliu-Gara, judetul Calarasi
Persoana de contact: Costea Voicu Ion – presedinte GAL Valea Mostistei
Tel./Fax: 0762649817
Email: galvaleamostistei@valeamostistei.ro

Denumirea contractului : Contract privind achizitia de servicii pentru realizare studii de zona
Obiectul contractului : Achizitia de servicii pentru realizare studii de zona
Cod CPV : 79311100-8- Servicii de elaborare de studii

Caiet de sarcini
Nr crt
1

Denumire
Studii de zona

caracteristici
- Studiile zonei sunt cele care urmăresc
dezvoltarea economică, urbanistică, regională,
de mediu şi monografică. Scopul acestor studii
este să pregătească procesul de proiectare a
acelor domenii care presupune intervenţia şi/sau
protecţia cea mai urgentă.
-

Obiectivul principal este elaborarea unor studii şi
planuri de ansamblu care definesc imaginea şi
aspectul caracteristic a localităţilor, cu
respectarea tradiţiilor şi al patrimoniului.

-

Prin elaborarea acestor studii şi proiecte se
urmăreşte relevarea potenţialului endogen al
teritoriului în vederea valorificării economice a
acestuia. Toate acestea se fac cu respectarea
tradiţiilor locale, precum structura de organizare
a zecilor de gospodării, a materialelor de
construcţii şi a formelor tradiţionale, redarea lor
în formele vechi sau de folosinţă moderne.

-

Sunt vizate acele proiecte care au ca efect
îmbunătăţirea imaginii satului, respectiv
amenajarea spaţiilor publice.

Conform OUG 34/2006, art 35-40
Responsabil achizitii
Dinescu Georgeta

Fisa de date a achizitiei (sumar)
1. Informatii generale privind autoritatea contractanta:
Denumire :Asociatia Grupul de Actiune Locala ,,Valea Mostistei’’ , cu sediul in Lehliu Gara, B-dul
Garii,nr.17, bl. Casa de Cultura, camera 1 ,
Persoana de contact :Costea Voicu Ion
Tel 0762649817,email galvaleamostistei@valeamostistei.ro,web:www.valeamostistei.ro
2. Sursa de finantare:
Contractul de finantare cu nr: C4312 011031277014.
3. Obiectul contractului
Achizitia de servicii pentru realizare studii de zona:
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Denumire
Studii de zona

caracteristici
- Studiile zonei sunt cele care urmăresc
dezvoltarea economică, urbanistică, regională,
de mediu şi monografică. Scopul acestor studii
este să pregătească procesul de proiectare a
acelor domenii care presupune intervenţia şi/sau
protecţia cea mai urgentă.
-

Obiectivul principal este elaborarea unor studii şi
planuri de ansamblu care definesc imaginea şi
aspectul caracteristic a localităţilor, cu
respectarea tradiţiilor şi al patrimoniului.

-

Prin elaborarea acestor studii şi proiecte se
urmăreşte relevarea potenţialului endogen al
teritoriului în vederea valorificării economice a
acestuia. Toate acestea se fac cu respectarea
tradiţiilor locale, precum structura de organizare

a zecilor de gospodării, a materialelor de
construcţii şi a formelor tradiţionale, redarea lor
în formele vechi sau de folosinţă moderne.
-

Sunt vizate acele proiecte care au ca efect
îmbunătăţirea imaginii satului, respectiv
amenajarea spaţiilor publice.

Total valoare estimata: 76853 lei
4. Instructiuni privind date limita:
Data limita de primire a ofertelor: 07.09.2012
5. Legislatie aplicabila:
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind achizitiile publice;
Hotararea Guvernului nr 925 privind aprobarea normelor de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului
nr. 34/2006 privind achizitiile publice.
6. Modul si termenii de prezentare a ofertei:
Oferta va fi prezentata in limba romana si va contine :
Pretul si caracteristicile produsului
Preturile vor fi exprimate in lei si vor fi ferme.
Pentru a evalua si compara cat mai corect ofertele depuse, persoana juridica achizitoare poate cere
ofertantului clarificari la oferta sa. Atat cererea clarificatoare cat si raspunsurile vor fi formulate in scris.
Data de transmitere a raspunsurilor nu va depasi 3 zile.
Documentatia tehnica(pliante, prospecte, manual de utilizare,etc) si documentele emise de
institutii/organism oficiale din tara in care ofertantii straini sunt rezidenti pot fi prezentate in alta limba, cu
conditia ca acestea sa fie insotite de o tratucere autorizata in limba romana.
7. Modul de prezentare a propunerii tehnice
Propunerea tehnica trebuie sa respecte specificatiile tehnice indicate si va asigura corespondenta
dintre caracteristicile tehnice din oferta cu cele prevazute in Caietul de sarcini.
Caracteristicile prevazute in caietul de sarcini sunt minimale si obligatorii.
8. Interdictia de a depune mai multe oferte
Ofertantul nu are dreptul de a depune decat o singura oferta de baza. Ofertantii asociati nu au dreptul
de a depune oferte, in mod individual,pe langa cea comuna.

9. Criteriile de selectare a castigatorului:
- Pretul cel mai scazut
- Respectarea cerintelor tehnice minime;

10. Modalitati de plata
Plata se va face integral in lei.
11. Precizari finale:
Ofertele care nu respecta prescriptiile Fisei de date a achizitiei vor fi descalificate.
12. Incheierea contractului de achizitie publica
Asociatia Grupul de Actiune Locala ,,Valea Mostistei’’ , va incheia contractul de achizitie cu
ofertantul a carui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare.
In cazul in care nu se ajunge sa se incheie contractul cu ofertantul a carui oferta a fost stabilita ca
fiind castigatoare, acesta are dreptul:
- De a invita ofertantii, in ordinea descrescatoare a clasamentului, in vederea achizitiei;
Sau
- De a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Responsabil achizitii
Dinescu Georgeta

