NOTICE OF INVITATION
for launching the public selection procedure for granting of the state aid at the start of opening
new routes of operation from ”Danube Delta” Tulcea Airport

Tulcea County Council and ”Danube Delta” Tulcea Airport announce the launch of the procurement
procedure through public selection of state aid offerings for the opening of new air routes from Airport
”Danube Delta” Tulcea
The state aid at start-up is granted on the basis of the aid scheme approved by European Commission
Decision C (2017) 7511 final - State Aid SA.48345 (2017 / N) - Romania - Training aid scheme for routes
from Tulcea Airport
1. Contact details of the buyer, name: Tulcea County Council, Pacii Str., no 20, Tulcea, Tulcea County,
Phone: +40 240 502252; Fax: +40 240 513071.
2. Object and duration of the contracts: The object of the contracts to be concluded is the
accomplishment by the air carrier of air passenger services on the route / routes for which the state aid is
established by the buyer. The contracts will be concluded for a maximum period of 3 (three) years.
3. Types of services, quantities and technical specifications: Provision of air passenger services on the
route / routes for which state aid is granted at the start of the contract, in the contractual period
established with the buyer, Tulcea County Council, and in accordance with the specifications of the
Tender Specifications for the bidders. State aid will be granted for the following procedure:
4. The public selection procedure shall be organized for:
OPENING NEW ROUTES
Creation, promotion and development of air links between Tulcea Airport and the following destinations
within the European Union:
Destination
Milano / Italy
Madrid / Spain
Barcelona / Spain
London / United Kingdom
Frankfurt / Germany
Paris / France

Maximum frequencies
2 frequencies / week
2 frequencies / week
2 frequencies / week
2 frequencies / week
2 frequencies / week
2 frequencies / week

5. Procedure applied for assignment: A public tender selection procedure will be organized in
accordance with the specifications in the Tender Specifications.
6. Documentation for bidders: may be issued free of charge on the basis of a written request,
accompanied by a copy of the Air Operator Certificate and Operating License, from the Tulcea County
Council headquarters starting from 03.12.2018. Also, on the basis of a written request accompanied by a
copy of the Air Operator Certificate and Operating License within the validity period, the documentation
may be submitted in electronic format by e-mail or by post / courier to the applicant's contact details in
the written request. The charges for postal or courier delivery shall be borne by the applicant.
7. Submission of tenders:
The tender and annexed documents will be prepared in accordance with the tender specifications and
will be presented both in Romanian and English. Bids will be deposited in a sealed envelope, indicating
the full name of the applicant in order to prevent any possible confusion. The envelope must be marked:

Offer to open new destinations - Destination - Do not open before 15.01.2019, "Procedure for the public
selection of tenders for the granting of state aid at start-up for the opening of new air routes from Danube
Delta Tulcea Airport: Route name ... "
Tenders shall be submitted to: COUNTY COUNCIL of Tulcea, from Monday to Thursday between 08:00
and 16:00 L. T. and on Friday between 08:00 and 12:00 L. T., or sent by mail to COUNTY COUNCIL of
Tulcea, 20 Pacii Street, postal code 820033, Tulcea, Romania, no later than 15.01.2019, at 12:00
8. Opening of tenders: The submitted offers will be opened at the premises of the buyer, County Council
of Tulcea, 20 Păcii str., Postal code; 820033 Tulcea, Romania, on 15.01.2019, at 12:00
9. Further information can be obtained from the County Council of Tulcea, 20 Pacii str., Postal code;
820033 Tulcea, Romania, contact person Nicoleta ANTON, tel + 40 240 502252, fax: +40 240 513071, email: nicoleta.anton@cjtulcea.ro or from "Delta Dunarii" Tulcea Airport, Road Tulcea – Constanta, Km. 15,
Tulcea, contact person Stoian VÂLCU, tel: +40757014080, patrimoniu@aeroportul-tulcea.ro
Any request for clarification regarding this selection of tenders must be submitted in writing by the
tenderers, by fax or e-mail, to the addresses and contact details of the above-mentioned contact persons.

CONSILIUL JUDETEAN TULCEA

ANUNȚUL DE PARTICIPARE
pentru lansarea procedurii de selecţie publică a ofertelor în vederea acordării
ajutorului de stat la înfiinţare pentru deschiderea de noi rute aeriene de operare de
pe Aeroportul ,,Delta Dunării” Tulcea

Consiliul Judeţean Tulcea şi Regia Autonomă ,,Delta Dunării” Tulcea, anunţă lansarea
procedurii de achiziţie prin selecţie publică a ofertelor pentru acordarea ajutorului de stat
la înfiinţare pentru deschiderea de noi rute aeriene de operare de pe Aeroportul ,,Delta
Dunării” Tulcea.
Ajutorul de stat la înființare este acordat în baza schemei de ajutor aprobată prin
Decizia Comisiei Europene C(2017) 7511 final – Ajutor de stat SA.48345(2017/N) –
România – Shemă de ajutoare la înființare pentru rute de pe Aeroportul Tulcea.
1. Date de contact ale achizitorului, denumire: Consiliul Judeţean Tulcea, Str. Păcii
nr 20, Tulcea, Judeţul Tulcea Tel: +40 240 502252; Fax: +40 240 513071;
2. Obiectul şi durata contractelor: Obiectul contractelor ce vor fi încheiate îl
constituie realizarea de către transportatorul aerian a serviciilor de transport aerian de
pasageri pe ruta/rutele pentru care beneficiază de ajutor de stat la înfiinţare din partea
achizitorului. Contractele se vor încheia pe o perioadă de maxim 3 (trei) ani.
3. Tipurile de servicii, cantităţi, specificaţii tehnice: Prestarea de servicii de
transport aerian de pasageri pe ruta/rutele pentru care se acordă ajutor de stat la
înfiinţare, în perioada contractuală stabilită cu achizitorul Consiliul Judeţean Tulcea şi în
conformitate cu specificaţiile Caietului de sarcini pentru ofertanţi. Ajutorul de stat se va
acorda pentru următoarea procedură:
4. Procedura de selecţie publică se organizează pentru:
DESCHIDERE DE NOI RUTE
Crearea, promovarea şi dezvoltarea unei legături aeriene între Aeroportul Tulcea şi
următoarele destinaţii în cadrul Uniunii Europene:
Destinaţie

Frecvenţe maxime

Milano/Italia

2 frecvenţe/săptămână

Madrid/Spania

2 frecvenţe/săptămână

Barcelona/Spania

2 frecvenţe/săptămână

Londra/Anglia

2 frecvenţe/săptămână

Frankfurt/Germania

2 frecvenţe/săptămână

Paris/Franţa

2 frecvenţe/săptămână

5. Procedura aplicată pentru atribuire: Procedură de selecţie publică a ofertelor va fi
organizată în conformitate cu specificaţiile cuprinse în Caietul de sarcini.
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6. Documentaţiile pentru ofertanţi: se pot ridica gratuit, pe baza unei solicitări scrise
însoţită de copia Certificatului de Operator Aerian şi a Licenţei de operare în termen de
valabilite, de la sediul Consiliului Judeţean Tulcea începând cu data de 03.12.2018. De
asemenea, tot pe baza unei solicitări scrise însoţite de copie după Certificatul de Operator
Aerian si Licenţa de operare în termen de valabilitate, documentaţia poate fi transmisă în
format electronic prin e-mail, sau prin poştă/curierat la datele de contact ale solicitantului
menţionate în solicitarea scrisă. Taxele aferente expedierii prin poştă sau curierat se
suportă de către solicitant.
7. Depunerea ofertelor:
Oferta și documentele anexate vor fi pregătite în conformitate cu caietul de sarcini și
vor fi prezentate în limba română și engleză. Ofertele se vor depune într-un plic sigilat,
indicând numele complet al solicitantului, în scopul de a preveni orice posibilă confuzie.
Plicul trebuie să aibă mențiunea: Oferta pentru deschiderea de noi destinații – Destinația –
A nu se deschide înainte de 15.01.2019, “Procedură de selecţie publică a ofertelor în
vederea acordării ajutorului de stat la înfiinţare pentru deschiderea de noi rute aeriene de
operare de pe Aeroportul ,,Delta Dunării” Tulcea: Numele rutei …”
Ofertele se depun la: CONSILIUL JUDEŢEAN TULCEA, la registratură de luni până joi
între 08:00 și 16:00 și vineri între 08:00 şi 12:00 sau se trimit prin poștă la CONSILIUL
JUDEŢEAN TULCEA, Str.Păcii, nr 20, cod poștal 820033, Tulcea, România, nu mai târziu
de 15.01.2019, ora 12:00
8. Deschiderea ofertelor: Ofertele depuse vor fi deschise la sediul achizitorului,
Consiliul Judeţean Tulcea, str. Păcii nr 20, cod postal; 820033 Tulcea, România, în data
de 15.01.2019, ora 12:00
9. Informaţii suplimentare: pot fi obţinute de la Consiliul Judeţean Tulcea, str. Păcii nr
20, cod postal; 820033 Tulcea, România, persoana de contact Nicoleta Anton, tel +40 240
502252, fax: +40 240 513071, e-mail: nicoleta.anton@cjtulcea.ro sau de la Aeroportul
”Delta Dunarii”Tulcea, Sos. Tulcea Constanta Km. 15, Tulcea, jud Tulcea, persoană de
contact Vâlcu Stoian, tel: +40757014080, patrimoniu@aeroportul-tulcea.ro
Orice solicitare de clarificare în legătură cu această selecţie de oferte trebuie
transmisă în scris de către ofertanţi, via fax sau e-mail, la adresele şi în atenţia
persoanelor de contact menţionate mai sus.
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