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1. DATE PRIVIND ACHIZITORUL

Denumire oficiala: UAT Oras Murfatlar
Adresa: Calea Dobrogei, nr. 1, Oras Murfatlar, Jud. Constanta
Localitatea: ORAS MURFATLAR Cod postal

905100
Tara: ROMANIA

Punctul de contact: Calea Dobrogei, nr. 1, oras
Murfatlar, jud. Constanta

Telefon: 0241 234350
Fax: 0241 234516

E-mail: consiliu-local@primaria-murfatlar.ro
Adresa de internet: www.primariamurfatlar.ro

2. CADRUL GENERAL

2.1. Informatii generale relevante

UAT Oras Murfatlar a incheiat contractele de finantare nr. 98923/31.08.2018 si nr.
98926/31.08.2018 in vederea implementarii proiectului „Dezvoltarea potentialului turistic,
protejarea si promovarea mostenirii comune” (in original „Development of tourism potential,
protection and promotion of the common heritage”), cod ROBG-453. Proiectul este depus in
parteneriat, partener lider Orasul General Toshevo, Bulgaria (LP/PP1), si partener de proiect
UAT Oras Murfatlar (PP2).

Proiectul isi propune ca obiective:
 Sprijinirea dezvoltarii durabile socio-economice a regiunii transfrontaliere prin sporirea

potentialului turistic legat de dezvoltarea si marketingul produselor turistice competitive.
 Imbunatatirea starii patrimoniului natural si cultural-istoric, dezvoltarea si promovarea

patrimoniului comun din regiunea transfrontaliera.
 Introducerea de tehnologii inovative si noi produse turistice.

Activitatile principale ale proiectului sunt:
1. Elaborarea a 2 studii – unul in zona General Toshevo si unul in zona Murfatlar, precum si

a unei strategii in domeniul conservarii, dezvoltarii si utilizarii durabile a patrimoniului
natural si cultural comun, in vederea dezvoltarii turismului transfrontalier bazat pe cele
doua localitati. Cele 2 studii si strategia comuna se vor concentra pe dezvoltarea
turismului de mediu si rural, cultural si de cunoastere legat de patrimoniu.

2. Modernizarea / reconstructia de obiective de patrimoniu prin mica infrastructura turistica.
Instalarea de echipamente moderne si tehnologii inovative.

3. Crearea unui produs turistic comun prin punerea in comun a resurselor comune din zona
General Toshevo - Murfatlar.

4. Organizarea unui forum de turism in oglinda la General Toshevo si la Murfatlar,
incluzand targ, pentru prezentarea patrimoniului cultural si natural comun (2 zile). In
timpul forumului se vor organiza evenimente / concerte,

http://www.primariamurfatlar.ro/


UAT Oraș Murfatlar

www.interregrobg.ro

expozitii etnografice si turistice, seminarii cu tur-operatori, antreprenori si jurnalisti. De
asemenea, se va organiza vizitarea atractiilor care fac parte din produsul turistic comun.

5. Instruiri si seminarii pentru profesionisti si tineri pe teme legate de turism, valori culturale,
patrimoniu – doua in General Toshevo si doua in Murfatlar.

6. Tabare tematice pentru promovarea patrimoniului natural si cultural catre tineri si copii –
una la General Toshevo si Balcic, cea de a doua la Murfatlar si Constanta.

7. Tiparirea a doua albume comune despre patrimoniul natural si cultural.
8. Promovare turistica: 2 filme de promovare, material tiparit, website.

Investitia prevazuta a se realiza in orasul Murfatlar consta in trei obiective care vor concura la
implementarea proiectului si atingerea tintelor:

 Casa de cultura: casa de cultura existenta se va reabilita si extinde cu un corp destinat
expozitiilor, intalnirilor si altor activitati culturale. De asemenea, se va demola o cladire
degradata din ansamblul casei de cultura existente.

 Parcul alaturat Casei de Cultura: se va organiza un spatiu de proiectie, expozitii in aer
liber, se va reabilita zona de alei si inlocui mobilierul urban. Spatiul verde va fi imbogatit.

 Monumentul Eroilor: reabilitarea monumentului si a spatiului verde invecinat.

2.2. Surse de finantare ale proiectului

Proiectul „Dezvoltarea potentialului turistic, protejarea si promovarea mostenirii comune”, cod
ROBG-453, este finantat prin Programul INTERREG V-A Romania – Bulgaria, PA2 O regiune
verde, SO 2.1. Imbunatatirea valorificarii durabile a mostenirii si resurselor naturale si a
mostenirii culturale.

Cofinantarea este asigurata prin fonduri de la bugetul local.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului il reprezinta prestarea serviciilor de consultanta in domeniul achizitiilor
publice (in original consulting services in the field of public procurement) pentru organizarea si
derularea unei proceduri simplificate de achizitie a lucrarilor necesare realizarii investitiei din
cadrul proiectului, in conformitate cu normele legale in vigoare in domeniul achizitiilor publice.

3. ACTIVITATEA PRINCIPALA SI ACTIVITATILE SPECIFICE DESFASURATE DE
CATRE PRESTATOR

Activitatea principala a prestatorului de consultanta in achizitii este de a facilita si sprijini
Achizitorul in organizarea procedurii simplificate de achizitie a lucrarilor necesare realizarii
investitiei din cadrul proiectului, prin urmatoarele activitati specifice :

3.1. Consultantul va aplica legislatia nationala in vigoare si orice prevedere relevanta din
Manualul de Implementare a Proiectului care stabileste cadrul de implementare a proiectelor
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finantate prin Programul INTERREG V-A Romania – Bulgaria, disponibil la adresa
http://www.interregrobg.eu/ro/reguli-implementare/reguli-program/manual-de-implementare-
a-proiectului.html .

3.2. Consultantul va presta servicii de specialitate in vederea pregatirii, organizarii si ducerii la
bun sfarsit a procedurii de achizitie publica (procedura simplificata) pentru lucrarile aferente
realizarii investitiei propuse prin proiect, conform proiectului de executie si a caietelor de
sarcini elaborate si verificate conform legislatiei in vigoare.

3.3. Consultantul va raporta catre managerul de proiectul pentru proiectul „Dezvoltarea
potentialului turistic, protejarea si promovarea mostenirii comune” si va comunica cu
intreaga echipa de implementare a proiectului, precum si cu orice persoana angajata a
Achizitorului, releventa pentru executia contractului de servicii. Este de asteptat ca
Achizitorul sa comunice prestatorului de servicii orice absenta sau modificare a persoanelor
catre care raporteaza si cu care comunica.

4. CERINTE

Obiectul de activitate al ofertantului sa fie in domeniul consultantei in management si afaceri
(cod CAEN autorizat).

Ofertantul va evita situatiile de natura sa determine aparitia conflictului de interese si anume
legaturile intre structura de conducere a UAT Oras Murfatlar, structura de implementare a
proiectului „Dezvoltarea potentialului turistic, protejarea si promovarea mostenirii comune” si
structura proprie .

Persoanele fata de care ofertantul va verifica legaturile cu potential de conflict de interese sunt:

1. Structura de conducere a UAT Oras Murfatlar: Primar Valentin Saghiu, viceprimar
Manea Ilie, secretar Vintila Florin, consilieri locali: Oita Dumitru, Sova Gabriel, Moale
Cristina, Branescu Nicu, Marincea Nicolaie, Corman Adrian, Mustafa Belghin, Manea
Ilie, Gherghin Nicusor, Samoila Marian, Condurachi Costica, Anton Ion, Pana Ion,
Cucuveanu Elena, Turica Despina, Munteanu Mihaela, Cojbuc Dumitru.

2. Structura de implementare a proiectului: Clincu Mihaela, Ciubuc Iuliana, Sova-Cozma
Mirela, Sandu Nina, Zugravu Simona

Contractul de servicii va avea ca document anexa declaratia prestatorului cu privire la conflictul
de interese in conformitate cu prevederile art. 60 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile
si completarile ulterioare privind achizitiile publice.

.

http://www.interregrobg.eu/ro/reguli-implementare/reguli-program/manual-de-implementare-a-proiectului.html
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5. DURATA CONTRACTULUI

Contractul va intra în vigoare la data semnării acestuia de către părţile contractante.
Contractul va inceta să producă efecte la data îndeplinirii tuturor obligaţiilor din partea ambelor
părţi.

6. RECEPTIA SERVICIILOR

Receptia documentatiilor elaborate de prestator se va face la sediul Beneficiarului, prin
incheierea de procese verbale de receptie a activitatii curente realizate de Prestator si procese
verbale de receptie a documentatiilor. Procesele verbale vor fi semnate de ambele parti, fara
obiectiuni. In acest sens, Beneficiarul va desemna o persoana din echipa de management a
proiectului „Dezvoltarea potentialului turistic, protejarea si promovarea mostenirii comune”
pentru receptionarea serviciilor.

7. MODALITATEA DE ATRIBUIRE

Achizitie directa, in conformitate cu prevederile art. 7 alineat (5) din cadrul Legii nr. 98/2016
privind achizitiile publice.

Intocmit,
Clincu Mihaela

Verificat,
Birou Achizitii
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Anexa

Operator economic,

________________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea 98/2016

Subsemnatul _____________________________ (denumirea / numele si sediu/adresa
operatorului economic ) în calitate de ________________ al Ofertantului ___________declar pe
propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, că nu mă incadrez in
nici una din următoarele situaţii prevazute la art 60 alin. 1 din Legea 98/2016, respectiv:

a)participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a
persoanelor care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre
ofertanți/candidați, terți susținători sau subcontractanți propuși ori a persoanelor care fac parte
din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre
ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși;

b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei
persoane care este soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac
parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre
ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși;

c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei
persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informații
concrete că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă
natură, ori se află într-o altă situație de natură să îi afecteze independența și imparțialitatea pe
parcursul procesului de evaluare;

d) situația în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul
propus/terțul susținător are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de
conducere sau de supervizare și/sau are acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt
soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu
persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante sau al furnizorului de servicii de
achiziție implicat în procedura de atribuire;

e) situația în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate
pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea
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inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității
contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

Persoanele ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante în cee ace privește
organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire în sensul art. 60 alin. (1) din Legea
98/2016 privind achizițiile publice sunt umătoarele:

1. Structura de conducere a UAT Oras Murfatlar: Primar Valentin Saghiu, viceprimar
Manea Ilie, secretar Vintila Florin, consilieri locali: Oita Dumitru, Sova Gabriel, Moale
Cristina, Branescu Nicu, Marincea Nicolaie, Corman Adrian, Mustafa Belghin, Manea
Ilie, Gherghin Nicusor, Samoila Marian, Condurachi Costica, Anton Ion, Pana Ion,
Cucuveanu Elena, Turica Despina, Munteanu Mihaela, Cojbuc Dumitru.

2. Structura de implementare a proiectului: Clincu Mihaela, Ciubuc Iuliana, Sova-Cozma
Mirela, Sandu Nina, Zugravu Simona

Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni
modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a
contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul
derulării contractului de achiziţie publică.

De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în
scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Data :[ZZ.LL.AAAA]

(numele şi prenume)____________________, (semnatura şi ştampliă), in calitate de
__________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele
____________________________________.

(denumire/nume operator economic)


