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Specificaţii tehnice şi condiţii pentru ofertanţi 

 

1. Denumire  proiect : 
Dezvoltarea destinației de ecoturism Mara-Cosău-Creasta Cocoșului 

 

2. Obiectul contractului: 

 
Realizare infrastructură interpretativă în destinația de ecoturism Mara-Cosău-Creasta Cocoșului cu 

următoarele servicii incluse: 
 

execuție panouri de informare Cod CPV 35261000-1  

execuție mobilier urban Cod CPV 34928400-2  

execuție placute indicatoare Cod CPV 44423450-0  

 

 

3. Tipul contractului: contract de furnizare servicii 
 

4. Procedura  de atribuire  aplicată:  achizitie competitivă simplificată conform  Ordinului Ministerului 

Afacerilor Europene nr.1120 din 15.10.2013 

 

5. Criteriul de selecţie: oferta cu preţul cel mai scazut, care satisfice criteriile tehnice solicitate 

 

6. Valoarea  estimată  a contractului:  pentru  achiziţionarea serviciilor descrise mai jos este de  

27127  Lei fără TVA 

 

7. Specificatii tehnice:           (   o   ferta tehnică se va intocmi cu respectarea  tuturor  specificaţiilor tehnice 
menţionate şi va detalia modalitatea de indeplinire a acestora, respectiv corespondenţa cu 
acestea): 

 
Context 

In calitate de promotor, Asociaţia EcoLogic implementează proiectul  „Dezvoltarea destinației de 
ecoturism Mara-Cosău-Creasta Cocoșului” finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul 
Fondului ONG în România. In acest sens apare necesitatea îmbunătățirii infrstructurii 
interpretative care să asigure turiștilor experiențe de vizitare optimizate, incluzand obiective 
culturale nesemnalizate in oferta turistica a destinatiei.  
 
 
Infrastructura interpretativă prevazuta include: 
 

a) Semnalizarea a 8 obiective turistice culturale - 8 seturi compuse din cate 1 indicator si 1 panou 
interpretativ 

 
b) dezvoltarea facilităților de interpretare la complexul de tehnică țărănească acționată de apă ce 

funcționează în satul Sârbi, compus din 5 panouri bilingve (cate unul pentru fiecare instalatie din 
complex), loc de popas cu 3 banci si 1 suport pt biciclete 

 

 

c) semnalizarea atelierelor mestesugarilor din destinatie - 20 panouri indicatoare amplasate la 
atelierele mestesugarilor in teritoriu 

 
 

 

8. Livrabile avute în vedere în cadrul contractului: 
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Pentru  activitățile contractului  se vor realiza următoarele livrabile care atestă rezultatele prestării 

serviciilor contractate: 

 

a) Semnalizarea a 8 obiective turistice culturale nesemnalizate -  indicate in tabel 

 

Obiectiv cultural Locația Infrastructura prevăzută 

Biserica de lemn ,,Sf. Nicolae" - 
Josani 

nr. 28, sat Sarbi, com. 
Budesti 

1 buc. sageata 
indicatoare 

1 buc. panou explicativ 

Biserica de lemn ,,Cuvioasa 
Paraschiva"- Susani 

nr. 59, sat Sarbi, com. 
Budesti 

1 buc. sageata 
indicatoare 

1 buc. panou explicativ 

Ansamblu de tehnica populara nr. 181, sat Sarbi, com. 
Budesti 

1 buc. sageata 
indicatoare 

1 buc. panou explicativ 

Ansamblul ,,Sf. Arhangheli" nr. 26-27, sat Breb, com. 
Ocna Sugatag 

1 buc. sageata 
indicatoare 

1 buc. panou explicativ 

Biserica de lemn ,,Sf. Arhangheli 
Mihail si Gavril" 

nr. 99, sat Hoteni, com. 
Ocna Sugatag 

1 buc. sageata 
indicatoare 

1 buc. panou explicativ 

Biserica de lemn ,, Sf. Nicolae" nr. 133, sat Cornesti, com 
Calinesti 

1 buc. sageata 
indicatoare 

1 buc. panou explicative 

Biserica de lemn „Sf Arhangheli 
Mihail și Gavril” 

Sat Valeni, com Calinesti 1 buc. sageata 
indicatoare 

1 buc. panou explicative 

Ansamblu de tehnica populara nr. 173, sat Sarbi, com. 
Budesti 

1 buc. sageata 
indicatoare 

1 buc. panou explicativ 

 
 

 

Detalii tehnice pentru indicatoare 

Indicatorul va fi format dintr-o structura metalică (țeavă), fixare cu rozetă metalică, încastrată în pământ 

consolidat cu pietriș. Elementele metalice structurale de susținere vor fi vopsite pentru protecție și aspect 
estetic în culoare neutră  - gri inchis.  Cote de gabarit:  60 cm între stâlpi, săgeata amplasată la max. 2,5 

m față de sol. Săgeata indicator va a vea dimensiunile 85 cm x 25 cm. Însemnele distinctive, siglele și 

inscripționarea se execută din material rezistent la inteperii (dibond sau alucobond) în culori alb 100% și 

maron pantone 291 C 100%. 

 

 

Detalii tehnice pentru panouri informative 

Panoul informativ va fi format dintr-o structura din lemn, stâlpi 10 x 10 cm, rama lemn, acoperiș cu 

șindrilă, conform planului tehnic anexat, protecție cu bait/lac pe bază de apă pentru porțiunea expusă 

intemperiilor și protecție cu bitum și cauciuc pentru portiunea de fixare în sol. Cote de gabarit:  70 cm între 

stâlpi, înălțime panou max 2,5 m față de sol. Panoul informativ va avea dimensiunile 60 cm x 130 cm, in 

plan vertical. Însemnele distinctive, siglele și inscripționarea se execută din material rezistent la inteperii 

(dibond sau alucobond) în culori alb 100% și maron pantone 291 C 100%. 

Panourile vor fi amplasate  în zona căii de acces spre monumentele istorice, urmărindu-se amplasarea 

într-o zona care sa nu obtureze culoarul de percepere a construcțiilor. 

 

Furnizorul de servicii va raspunde de design-ul indicatorilor si ale panourilor (pe baza textelor si 

informatiilor furnizate de beneficiar), de executarea elementelor de infrastructura, de transportul acestora 

si asamblare/amplasare in teren. 
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b) dezvoltarea facilităților de interpretare (de tip popas) la complexul de tehnică țărănească acționată 

de apă ce funcționează în satul Sârbi,  

 

Monumentul istoric Locația Infrastructura 

prevăzută 

Ansamblu de tehnica 

populara 

nr. 181, sat Sarbi, 

com. Budesti  

 

5 buc. panouri 

interpretative, cate 

unul pentru fiecare 

instalatie de tehnica 
populara 

3 buc.  banci 

1 buc. suport de 

biciclete 

 

Detalii tehnice: 

 

Panourile interpretative pentru instalatiile de tehnica populara din zona punctului de popas vor fi realizate 

in policromie și vor avea dimensiunile de 70 cm x 100 cm, in plan orizontal. Structura din lemn, va avea 
caracteristicile panourilor descrise la punctul a).  

 

Bancile si suportul pentru biciclete vor fi realizate din lemn, cu eventuale parti de rezistenta din fier forjat. 

Sistemul de rigidizare pentru acestea va fi realizat de furnizorul de servicii in functie de punctele de 

amplasare stabilite impreuna cu beneficiarul. 

 

Furnizorul de servicii va raspunde de design-ul panourilor (pe baza textelor si informatiilor furnizate de 

beneficiar), bancilor si a suportului de biciclete, de executia si de transportul acestora in teren precum si  
asistenta in amplasare. 

 

 

c) semnalizarea atelierelor mestesugarilor din destinatie - 20 indicatoare amplasate la atelierele 

mestesugarilor in teritoriu  

 

Detalii tehnice: 
Placile indicatoare vor fi realizate din lemn (protejat cu bait) si fier forjat, dimensiunea panourilor de 40 cm x 
60 cm asezate in plan orizontal, inscriptionare in culoaere alba, conform textelor furnizate de beneficiar 
 
Furnizorul de servicii va raspunde de design-ul si executia indicatoarelor (pe baza informatiilor furnizate de 
beneficiar), transportul si amplasarea acestora in teren. 
 
 

9. Criterii de evaluare şi selecţie 
 

Ofertanţii trebuie să facă dovada experienţei ş i capacităţii lor de a executa si amplasa infrastructura 

interpretetiva. Se vor atașa copii după contracte (unde este cazul) 

 

 

 

10. Capacitate tehnică şi/sa u profesională: 
 

Ofertantul  trebuie  să  dovedească  experiență profesională în domeniu prin prezentarea principalelor 

prestări de servicii similare în ultimii 3 ani. Ofertantul va trebui sa facă dovada experientei similare prin 

participarea la realizarea la minim 2 servicii similare (contracte).  

 

 

Ofertantul trebuie să dovedească disponibilitatea (prin colaborare) a cel putin 1 expert cheie specializat în 

design /comunicare.  
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11. Prezentarea propunerii tehnice şi financiare: 

 

 

Ofertele vor fi depuse cu  

Scrisoare de înaintare – Anexa 1 

Formular de oferta – Anexa 2 

Oferta tehnica – Anexa 3 

Oferta financiara – Anexa 4 

 

 Prezentarea propunerii tehnice si financiarer va trebui să permită identificarea cu ușurință a 
corespondenței cu prevederile specificațiilor tehnice din prezentul document. În acest sens, se solicită 
descrierea serviciilor cu preturi aferente, personal implicat și alte informații considerate semnificative. 

 

 

12. Durata contractului :           50 de zile (calendaristice) de la data semnării contractului 

 

13. Locul de desfaşurare a activităţilor: 

 
In teritoriul destinaţiei de ecoturism Mara – Cosau-Creasta Cocosului, sediul ofertantului şi  sediul asociaţiei 
EcoLogic din Baia Mare.  

 
 

Specificaţii le tehnice  reprez intă cerinţe minime, prescripţii, caracteristici  de natură tehnică  ce 
permit descrierea serviciilor, în mod obiectiv, astfel  încât să corespundă necesităţii achizitorului. 

 

Ofertantul va prezenta o propunere detaliată în corelaţie cu specificațiile tehnice prezentate mai sus, 
astfel încât să permită comisiei de evaluare, identificarea cu ușurintă a corespondenței acestora cu cele 
ofertate. 
 

In cazul ofertantului castigător, oferta şi specificaţiile tehnice vor face parte integrantă din contract, sub 

forma de anexe, conform prevederilor Ordinului MFE nr 1120/2013.  

 

 

 

Aprobat, 

Pop Edita, manager proiect 
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ANEXA 1.  
 
 
 
 
 
 
OFERTANTUL …….................……......... (denumirea/numele) 
Adresa: ………………………………… 
Telefon :………………………………… 
Fax :……………………………………... 
E-mail: …………………………………… 
 
 
 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
 
 

Către: ASOCIAȚIA  ECOLOGIC, adresa postala:  str Florilor bl.8, ap 36 , cod 430273 Loc. Baia Mare 
,     

jud. Maramures, Tel / fax:  0362412197, Mobil: 0745 332022 
 
 

Ca urmare a Invitatiei de ofertare nr. ……………… din data ..............., privind achiziția având ca 
obiect realizare infrastructură interpretativă în destinația de ecoturism Mara-Cosău-Creasta Cocoșului 

 
Subsemnatul …………………………….., reprezentant împuternicit al operatorului economic 
 
……………………………………………………………. 
 
transmitem alăturat următoarele documente care însoțesc oferta: 
 
1. Coletul sigilat și marcat în mod vizibil, conținând, un exemplar original în limba română, 
conținând: 
2. Formular de ofertă 
3. Propunerea Tehnică; 
4. Propunerea Financiară. 
5. Documente doveditoare privind eligibilitatea si capacitatea firmei de a presta serviciile ofertate 
 
 
 
Avem speranța că oferta noastră este corespunzatoare și va satisface cerințele dumneavoastră. 
 
 
 
Cu stimă, 
 
[Nume ofertant], 
 
Data completării: [ZZ.LL.AAAA] 
 
(numele, semnatura autorizata si stampila) 
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ANEXA 2 
 
 
Operator economic,________________________ 
(denumirea/numele) 
 
 
 

FORMULAR DE OFERTĂ 
 
 

Către: ASOCIAȚIA  ECOLOGIC, adresa postala:  str Florilor bl.8, ap 36 , cod 430273 Loc. Baia 
Mare, jud. Maramures, Tel / fax:  0362412197, Mobil: 0745 332022 
 
Doamnelor/Domnilor, 
 
Examinând Invitatia de ofertare si documentaţia de atribuire nr. ……………… din data ...............,  
privind  achiziţia având ca obiect „Realizare infrastructură interpretativă în destinația de ecoturism 
Mara-Cosău-Creasta Cocoșului”, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului  
 
_______________________________________________(denumirea/numele ofertantului), ne 
oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus 
menţionată, să prestăm ___________________________________ (denumirea prestării de 
servicii) pentru suma de [X.XXX,XX] LEI, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare 
de [X.XXX,XX] LEI. 
 
Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile 
conform solicitării organizaţiei contractante. 
 
Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 de zile, respectiv până la 
data de ___________________________, şi 
(durata in litere si cifre) (ziua/luna/anul) 
ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei 
de valabilitate. 
 
Până la primirea contractului de prestări servicii această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă 
de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract 
angajant între noi. 
 
Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ, sau orice altă ofertă 
pe care o puteţi primi. 
 
 
Data _____/_____/_____ 
 
 
___________________________, în calitate de _____________________, legal autorizat să 

semnez 
(nume şi semnătură) 
 
 
 
oferta pentru şi în numele ____________________________________. 
(denumirea/numele ofertantului) 
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ANEXA 3  
 
 

PROPUNEREA TEHNICĂ 
 
 
Operator economic, 
________________________ 
(denumirea/numele) 
 
 
 
Denumirea achiziţiei: Realizare infrastructură interpretativă în destinația de ecoturism Mara-Cosău-

Creasta Cocoșului 
 

Nr crt. Specificatiile cerute Conformitate Specificatii ofertate 

 . 
. 
 
Notă: se completează punct cu 
punct cerințele din specificațiile 
tehnice menționate în scrisoarea 
de intenție 

Confirmaţi 
conformitatea 
fiecărei 
caracteristici 
cerute 
in specificaţiile 
tehnice prin 
„DA” sau „NU”. 
Va rugam sa 
urmăriţi si 
clauzele 
generale 
referitoare 
la specificaţiile 
tehnice. 

Se indica 
denumirea si 
specificaţiile 
articolului oferit 
A se completa 
separat pentru 
fiecare articol. 
Va rugam sa 
urmăriţi clauzele 
referitoare la 
specificaţiile 
tehnice. 

    

    

 
 
Data : ……………………………[ZZ.LL.AAAA] 
 
 
(numele şi prenume)_______________________________, (semnătura şi ştampilă), in calitate de 
 
__________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele 
 
____________________________________. 
(denumire/nume operator economic) 
 
 
ATENTIE: 
1. Informaţia inclusă trebuie să permită evaluatorilor o verificare exactă a cerințelor. 
2. Oferta trebuie să fie clară si detaliată pentru a permite evaluatorilor o comparare facilă între 
specificaţiile cerute și specificaţiile oferite. 
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ANEXA 4 
 

OFERTA  FINANCIARĂ 
 

 
Operator economic, 
________________________ 
(denumirea/numele) 
 
Denumirea achiziţiei: Realizare infrastructură interpretativă în destinația de ecoturism Mara-Cosău-

Creasta Cocoșului 
 

Nr. 
Ord. 

Denumirea serviciului 
 

Cantitate / UM 
 

Preţ unitar  
(lei/bucată, fără 
TVA) 
 

Preţ total 
(lei fără TVA) 
 

a)  
Semnalizarea a 8 obiective 
turistice culturale 

 
8 seturi formate din 
cate un indicator si 
un panou 

  

b) dezvoltarea facilităților de 
interpretare (de tip popas) la 
complexul de tehnică 
țărănească acționată de apă 
ce funcționează în satul Sârbi: 
5 buc. panouri interpretative, 
cate unul pentru fiecare 
instalatie de tehnica populara 
3 buc.  banci 
1 buc. suport de biciclete 

 
 
 
 
1 set format din 5 
panouri, 3 banci si 1 
suport de biciclete 

  

c) semnalizarea atelierelor 
mestesugarilor din destinatie - 
20 panouri indicatoare 
amplasate la atelierele 
mestesugarilor in teritoriu 

 
 
20 panouri 
indicatoare  

  

Total Lei fara TVA  

Total lei cu TVA  

 
 
Data :……………………….[ZZ.LL.AAAA] 
 
 
 
(numele şi prenume)________________________________, (semnătura şi ştampilă), în calitate de 
 
__________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 
 
 
 
____________________________________ 
(denumire/nume operator economic) 

 


