REGIA NAłIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA

AdministraŃia Parcului Natural MunŃii Maramureşului
435700 Vişeu de Sus, str. 22 Decembrie nr. 20
Telefon: +40-262-352.216, Fax: +40-262-352.217
e-mail: parc@muntiimaramuresului.ro; www.muntiimaramuresului.ro

Nr. 119 / 27.01.2014
InvitaŃie de participare
Ref: achiziŃie servicii de consultanŃă în management în vederea armonizării planurilor de management între
RezervaŃia Biosferei CarpaŃi din Ucraina şi Parcul Natural MunŃii Maramureşului din România, pentru
fundamentarea propunerilor de măsuri de management comune şi integrate în CarpaŃi
în cadrul proiectului ”Managementul integrat al diversităŃii biologice şi de peisaj pentru dezvoltarea
regională durabilă şi conectivitate ecologică în CarpaŃi”, SEE/B/0010/2.3/X, BIOREGIO CarpaŃi
Autoritatea Contractantă, R.N.P. ROMSILVA – ADMINISTRAłIA PARCULUI NATURAL MUNłII
MARAMUREŞULUI, cu sediul în Vişeu de Sus, str. 22 Decembrie nr. 20, cod 435700, Maramureş, telefon: +40262-352.216, fax: +40-262-352.217, e-mail: parc@muntiimaramuresului.ro, website: www.muntiimaramuresului.ro,
invită furnizorul _________________________________________________, să depună ofertă conform
cerinŃelor din caietul de sarcini anexat, în vederea atribuirii, prin achiziŃie directă, a contractului de prestări
servicii de consultanŃă în management în vederea armonizării planurilor de management între RezervaŃia
Biosferei CarpaŃi din Ucraina şi Parcul Natural MunŃii Maramureşului din România, pentru fundamentarea
propunerilor de măsuri de management comune şi integrate în CarpaŃi în cadrul proiectului ”Managementul
integrat al diversităŃii biologice şi de peisaj pentru dezvoltarea regională durabilă şi conectivitate ecologică în
CarpaŃi”, SEE/B/0010/2.3/X, BIOREGIO CarpaŃi, din categoria serviciilor nr. 11 – Servicii de consultanŃă în
management şi servicii conexe , Anexa 2A la OUG 34/2006, Cod CPV: 79411000-8 Servicii generale de
consultanŃă în management.
•

Valoarea estimată:
Valoare totală 101,250.00 RON fără TVA, Plătibilă către furnizor în RON
o Raportare biodiversitate - 33,750.00 RON fără TVA
o Raportare patrimoniu cultural - 33,750.00 RON fără TVA
o Raportare capacitate de implementare - 33,750.00 RON fără TVA
Criteriul de atribuire: oferta cu preŃul cel mai scăzut

•

Durata contractului:
4 luni
Termenul limită pentru depunerea ofertelor: 29.01.2014, ora 16:00

•

CondiŃii de ofertare:
Se vor evidenŃia nr. de unităŃi, preŃ unitar RON fără TVA, total RON fără TVA, valoare TVA, total RON
inclusiv TVA
Adresa pentru depunerea ofertelor: Vişeu de Sus, str. 22 Decembrie nr. 20, cod 435700, Maramureş
Documente anexate : caietul de sarcini şi modelul de contract
Contabil Şef
Alin Sebastian Birda

Director parc
biol. Cătălina Bogdan
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