Proiect Co-Finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Nr. înreg. 195 / 17.09.2012
Aprobat,
Luminiţa Holban, Manager Proiect

ANUNŢ
ACHIZIŢIE SERVICII PROIECTARE PAGINI WEB ÎN CADRUL PROIECTULUI
„MANAGEMENTUL INTEGRAT, CONSERVATIV ŞI DURABIL AL SITURILOR NATURA
2000 DIN BAZINUL FIZEŞULUI”
SMIS-CSNR 36416

Achizitor:

Asociaţia Educaţional-Ecologică Ecotransilvania, CUI 16179760

Tipul achiziţiei:

72413000 servicii de proiectare www

Procedura aplicată:

Achiziţie directă

Obiectul achiziţiei:

Proiectare și realizare secțiune web dedicată proiectului pe website-ul

beneficiarului
Durata contractului:

22 luni

Valoarea estimată a achiziţiei:

4000 RON fără TVA

Criteriul de atribuire a contractului: Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic,
respectiv:

Preţul total = 40%
Experiența relevantă în domeniul designului și realizării paginilor

web pentru proiecte de mediu = 60%
Termenul de depunere a ofertelor:

25.10.2012, ora 17.00

Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilit în documentația de atribuire sau la o
altă adresă decât cea indicată mai jos nu va fi evaluată de achizitor.

Modalitatea de depunere a ofertelor: Electronic, prin email la adresa ecotransilvania@gmail.com
Tel. 0742012626, Fax 0265 773273
www.ecotransilvania.ro
ecotransilvania@gmail.com

Anunţ achiziţie

Prin poştă sau personal la adresa Str. Griviţei nr. 4, Bloc 2,
ap. 7, Sighişoara 545400, în atenţia d-nei Codruţa Vranceanu.
Persoana de contact:

Codruţa Vrânceanu, Manager Financiar, 0728965409

Contestaţii:

Se pot depune la adresa Str. Griviţei nr. 4, Bloc 2, ap. 7, Sighişoara

545400, în atenţia d-nei Codruţa Vranceanu.
Instanţa competentă:

Judecătoria Sighişoara
Sighişoara, jud.Mureş
str. Justiţiei, nr.3
Cod poştal 545400
E-mail preşedinte: volanschi.doina@just.ro
Grefier şef: elidia.marginean@just.ro
Telefon: 0265 – 771851 / Fax: 0265 - 773728

Descrierea obiectului contractului de achiziţie (caietul de sarcini):
Obiectul contractului este proiectarea și realizarea unei secțiuni web dedicate proiectului
”Managementul integrat, conservativ şi durabil al siturilor Natura 2000 din Bazinul Fizeşului”.
În cadrul proiectului, va fi elaborată o secţiune web pe website-ul existent al beneficiarului, care va
include descrierea proiectului, activităţilor şi rezultatelor acestuia. Aici vor fi publicate şi variantele
electronice ale diverselor materiale de comunicare elaborate (broşuri, ghiduri, filme etc.) De
asemenea, vor fi publicate bannere/linkuri pe website-urile unor instituţii relevante (autorităţile
locale, universitatea din Cluj-Napoca etc.)
Secţiunea va include cel puţin următoarele informaţii:
-

Pagină dedicată promovării proiectului de faţă;

-

Descrierea ariei/ariilor naturale protejate din punct de vedere al aspectelor de conservare
(această secţiune va include şi harta interactivă a ariilor protejate);

-

Pagină dedicată prezentării celor mai recente iniţiative ale autorităţilor privind protecţia
mediului, biodiversitatea (inclusiv linkurile către site-urile respective);

-

Linkuri şi recomandări către alte website-uri (autorităţi de mediu, alte arii protejate etc.)
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Cerinţe generale:
-

Oferta trebuie semnată şi ştampilată, şi transmisă prin completarea formularului de ofertă
anexat. Valoarea ofertei trebuie exprimată în RON.

-

Oferta trebuie să fie valabilă cel puțin 30 zile.

-

Oferta trebuie să fie însoțită de informații și documente suport care să ateste experiența
ofertantului în domeniul designului și creerii paginilor web pentru proiecte de mediu.

-

Ofertantul trebuie să își asume obligația ca, în cazul în care este declarat câștigător, să
asigure mentenanța website-ului pe o perioadă de 22 de luni de la data semnării contractului.

Graficul de implementare și plăți:
31.10.2012

Semnarea contractului de servicii

20.11.2012

Livrarea designului și structurii secțiunii web

30.11.2012

Aprobarea designului și structurii de către beneficiar și plata
primei tranșe de 2000 RON.

31.12.2012

Lansarea publică a secțiunii web și plata ultimei tranșe de
2000 RON.

Întocmit,
Codruţa Vrânceanu, Manager Financiar

Page 3 of 4

Anunţ achiziţie

Anexa 1: FORMULAR DE OFERTĂ

În atenţia Asociaţiei Educaţional-Ecologice Ecotransilvania, str. Gării nr. 5A, Sighişoara 545400

Subsemnatul ........................................................., legal autorizat să semnez oferta în numele
companiei ............................................., vă transmit următoarea ofertă de preţ, conform
specificaţiilor tehnice cuprinse în documentaţia de achiziţie.
Oferta este valabilă până la data de .....................................................
Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai mic preţ sau oricare dintre ofertele
primite.

Preț unitar fără TVA

TVA

Preț total

Design și realizare secțiune web
conform caietului de sarcini

Lista documentelor anexate: ..................

Data ofertei

Semnătura şi ştampila ofertantului
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