Consiliul Judetean Tulcea demarat procedura de achizitie cu obiectul Servicii de reactualizare a Planului
de Amenajare a Teritoriului Judetean Tulcea si in acest sens a publicat in SEAP anuntul de participare
simplificat nr. 416929.
Tipul procedurii: Cerere de oferta / Procedura simplificata - Intr-o singura etapa
Obiectul contractului: Servicii de reactualizare a Planului de Amenajare a Teritoriului Judetean Tulcea.
Serviciile/activitatile componente ale serviciului sunt: -Corelarea propunerilor PATJ Tulcea cu
prevederile sectiunilor Planului de Amenajare a Teritotiului National; -Corelarea propunerilor PATJ
Tulcea cu programele de guvernare sectoriale, cu Strategia de dezvoltare durabila a judetului Tulcea pe
perioada 2014-2020,cu Strategia integrata de dezvoltare durabila a Deltei Dunarii, cu alte proiecte
implementate sau în curs de implementare; -Includerea în prevederile PATJ Tulcea unor domenii-tinta
potrivit cerintelor survenite dupa integrarea României în spa?iul Uniunii Europene; -Operarea
modificarilor survenite în organizarea administrativ-teritoriala a judetului; -Evidentierea noilor probleme
si disfunctionalitati survenite din teritoriu si prevederea unui set de masuri pentru diminuarea sau
înlaturarea efectelor negative ale acestora; -Corelarea propunerilor PATJ Tulcea cu Planurile de aparare
împotriva inundatiilor întocmite la nivel de UAT, Planul de Management actualizat al fluviului Dunarea,
Delta Dunarii, Spa?iul Hidrografic Dobrogea si Apele Costiere, Planul de Management al riscului la
inundatii pentru Administra?ia Bazinala Dobrogea-Litoral, Planul de Management al riscului la inundatii
al fluviului Dunarea; -Se vor introduce proiectele de perdele forestiere (agricole, cai de comunicatii) si
perimetre de ameliorare a terenurilor degradate -Corelarea propunerilor PATJ Tulcea cu Planul de
Management si cu Regulamentul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii - Corelarea propunerilor PATJ Tulcea
cu Planul de Management al Parcului National Muntii Macinului, al ROSCI0123 Muntii Macinului si al
ROSPA0073 Macin-Niculitel.
Garantia de participare(GP) este de 4.200 lei,se constituie cf art.36 din HG 395/2016.Perioada de
valabilitate 200 zile,de la data limita stabilita ptr depunerea ofertei,va fi cel putin egala cu perioada
minima de valabilitate a ofertei.Ptr GP depusa in alta moneda decat lei,echivalenta se va face la cursul
BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5zile.Se constituie prin virament bancar
sau instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o soc de asigurari,care
nu se afla in situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea.GP trebuie sa fie
irevocabila.Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata GP se va executa
neconditionat,respectiv la prima cerere a beneficiarului,pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa
persoanei garantate,si se prezinta autor contrac cel mai tarziu la data si ora limita de depunere a
ofertei.Cont Cons JudetTulceaRO29TREZ6415006XXX000146,deschis-Trez munTulcea,cod fiscal
4321607.GP se va restitui ofertantilor cf art38/HG 395/2016.In orice sit,cf art36(7),HG395/2016,dovada
constituirii GP trebuie sa fie prezentata pana cel mai tarziu la data si ora limita de depunere a
ofertelor.Dovada constiturii GP se va posta in SEAP.
Criteriu de atribuire: Cel mai bun raport calitate-pret
Data limita de depunere a ofertelor: 20.11.2017 15:00

