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DEZVOLTARE REGIONALA 	 GUVERNUL ROMÂNIEI 	 GOVFRNOI BUl.GAOII 	 Asociatia de Dezvo(tare 

21X)12013 
lntercomuriitar ă  ,,Beciu - 

P(opii Slăviteş ti S(obozia 

Mândra 

ANUNT DE PRESĂ  

Tit(u( proiectului: ,,Elaborarea Studiului de Fezabiiitate pentru modernizarea 
reţelei de drumuri, drum expres de Iegătură , Iimită  jude ţ  oIt punct de trecere aI 
frontierei Turnu Măgurele - Nikopole - Tronson 111 Beciu - Plopii Sl ăvite şti - Slobozia 
Mândra ş i drumul PVN 1005 - 111 5202 Belene - NPP Belene, municipalitatea ora şului 
Belene 

1. Cod MIS ETC : 595 
2.Data de publicare: 11.05.2012 
3. Program: Programul de Cooperare Transfrontalier ă  România-Bulgaria 2007-201 3 
4.Autoritate contractant ă : Asocia ţ ia de Dezvoltare lntercomunitar ă  ,,Beciu - Plopii Slăvite şti - 
Slobozia Mândra 
5.Alte lnforma ţ ii: 

Men ţ iuni: 

Asocia ţ ia de Dezvo(tare lntercomunitar ă  ,,Beciu Plopii S( ăvite şti - Slobozia Mândra, 
prin partenerii s ă i Consi(iu( Jude ţean Te(eorman, Consiliul Loca( a( comunei Beciu, Consi(iul 
Local a( comunei P(opii S( ăviteti si Consi(iul Loca( a( comunei S(obozia Mândra, 
imp(ementeaz ă  proiectu( ,,Elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru Modernizarea 
reţelei de drumuri, ,,drum expres de leg ătură , limită  judeţ  Olt punct de trecere aI 
frontierei Turnu Măgurele - Nikopole - Tronson 111 Beciu - Plopii Sl ăvite şti - Slobozia 
Mândra ş i drumul PVN 1005 - 111 5202 Belene - NPP Belene, municipalitatea ora şului 
Belene 

Comisia de eva(uare, numit ă  prin hotă rârea nr. 2/14.02.2012 a Asocia ţ iei de 
Dezvo(tare lntercomunitar ă , a deschis, în data de 10.05.2012, ora 1100,  (a sediu( său din 
comuna S(obozia Mândra, oferte(e depuse în vederea atribuirii contractu(ui de achizi ţ ie de 
servicii pentru e(aborare : studiu de fezabi(itate, studiu de trafic şi oportunitate, studiu 
geotehnic ş i studiu topografic pentru imp(ementarea proiectu(ui. 

Pre şedinte(e comisiei de evaluare a dec(arat deschis ă  şedin ţa, a dat citire 
componen ţei comisiei şi a invitat membrii acesteia s ă  reconfirme dec(ara ţ ii(e de 
confiden ţ ia(itate, impar ţ ia(itate ş i disponibi(itate. 

De asemenea, pre şedinte(e comisiei de evaluare, a f ăcut precizarea c ă  atribuirea 
contractu(ui de servicii se face în conformitate cu prevederi(e Ordonan ţei de Urgen ţă  a 
Guvernu(ui nr. 34/2006, privind atribuirea contracte(or de achizi ţ ie pub(ic ă , a contracte(or 
de concesiune de (ucr ă ri publice şi a contracte(or de concesiune servicii, cu comp(et ă ri(e ş i 
modifică ri(e u(terioare, iar procedura de atribuire a contractului este licita ţ ia deschisă . 

Gr.nl ţ . comun,, Solu ţ ll comun.. 

www.cbcromaniabulgaria.eu  

lnvestim în viitorul tău! 

Programul de Cooperare Transfrontalier ă  România - Bulgaria 2007-201 3 eite cofinan ţat de Uniunea European ă  prin Fondul European pentru Dezvoltare 
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La începutu( şedin ţei au fost subliniate urm ă toare(e aspecte: 
Valoarea estimat ă  a contractu(ui de servicii este de: 816.125,00 (ei, f ă ră  TVA. 

- Anun ţu( de participare a fost pub(icat în SEAP sub nr. 134159/27.03.2012 ş i în JOUE 
sub nr. 2012/S 64 -- 104249/31.03.2012; 
Documenta ţ ia de atribuire a fost pub(icat ă  în SEAP; 
Pentru documenta ţ ia de atribuire publicat ă  s-au înregistrat, de (a posibi(i ofertan ţ i, 
un nr de 4 so(icit ă ri de c(arific ă ri; 
S-au transmis r ăspunsuri(e la so[icit ă rile de clarific ă ri, acestea fiind publicate, de 
asemenea, în SEAP; 

,- Termenu( (imit ă  pentru primirea oferte(or sau a cereri(or de participare a fost 
09.05.2012, ora 1500; 
Un nr. de 13 operatorii economici au depus ofertele lor în termenut (imit ă . 

ln momentu( deschiderii oferte(or to ţi participan ţ ii au recunoscut integritatea 
p(icurilor ce con ţ ineau documentele. 

ln Procesu( -Verba(, încheiat în cadrul şedin ţei de deschidere a oferte(or, au fost 
înregistrate documentele depuse şi so(icitate prin fi şa de date a achizi ţiei, cu privire la 
documente(e de ca(ificare, propunerea tehnic ă  si propunerea financiar ă , de fiecare 
operator economic în parte. 

Preedinte(e comisiei de eva(uare a dec(arat închise lucr ă ri(e şedin ţei de deschidere, 
urmând ca membrii acesteia, s ă  ana(izeze în deta(iu oferte(e, în conformitate cu O.U.G. 
34/2006, privind atribuirea contracte(or de achizi ţie pub(ic ă , a contracte(or de concesiune 
de (ucră ri publice si a contracte(or de concesiune servicii, cu comp(et ă ri(e şi modifică ri(e 
u(terioare, în vederea stabi(irii ofertantului câ ş tigă tor. 

lmp(ementarea proiectu(ui ,, Elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru 
modernizarea re ţelei de drumuri, ,,drum expres de Ieg ătură , Iimită  jude ţ  01t, punct de 
trecere transfrontalier ă  Turnu Măgurele - Nikopole - Tronson 111 - Beciu - Plopii Slăvite şti 
- Slobozia Mândra ş i drumul PVN 1005 - 111 5202 Belene - NPP Belene, municipalitatea 
ora şului Belene reprezint ă  condi ţ ia obligatorie pentru rea(izarea urm ă toare(or obiective 
de investi ţ ii care vor asigura 

accesu( (ocuitori(or din zona La comunele de pe traseul drumu(ui, precum ş i 
accesul (a drumul jude ţean ş i na ţ ional; 
f(uidizarea traficu(ui în zon ă ; 

- conservarea bio-diversit ăţ ii; 
protec ţ ia apelor de suprafa ţă  şi a ape(or subterane, în scopu( de a evita orice 
efecte negative asupra mediu(ui, s ă n ă tăţ ii umane ş i a bunuri(or; 

.- evitarea prejudicierii ireversibi(e a mediu(ui; 
un sistem de drenaj a( ape(or pentru a proteja drumul şi terenul din apropiere 
în conformitate cu (egis(a ţ ia în vigoare; 

Persoana de contact: Teodor Maria, Manager Proiect, tel. 0247/311201 /335,fax. 0247/314787 
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