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Tittu( proiectul.ui: ,,Elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru modernizarea re ţelei 
de drumuri, drum expres de legă tură , limită  judeţ  Olt punctui de trecere a frontierei Turnu 
Măgurele - Tronson l, Segarcea Vale - Li ţa -Turnu Măgurele (intersec ţie cu DN 52) şi drumul 
PVN2002-11-52 Dekov - Byala Voda - Kulina Voda, municipalitatea ora şului Belene 

1.CodMIS: 590 
2.Data de pub(icare:09/05/2012 
3.Program: Programu( de Cooperare Transfronta(ier ă  România-Bu(garia 2007-2013 
4.Autoritate contractant ă : Asocia ţ ia de Dezvo(tare lntercomunitar ă  ,,Segarcea Va(e -Li ţa-Turnu 

Măgurel.e 
5.Al.te lnforma ţ ii: 

Men ţ iuni: 

Asocia ţ ia de Dezvo(tare lntercomunitar ă  ,,Segarcea Va(e -Li ţa-Turnu Măgure(e, prin 
partenerii s ă i Consi[iu( Jude ţean Te(eorman, Consil.iu( Loca( al. comunei Segarcea Va(e, Consi(iul. 
Loca( a( comunei Li ţa ş i Consi(iu( Loca( al. municipiu(ui Turnu Măgure(e, imp(ementeaz ă  
proiectu(: ,,Elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru modernizarea re ţelei de drumuri, 
drum expres de leg ătură , limită  jude ţ  OIt punctul de trecere a frontierei Turnu M ăgurele - 

Tronson l, Segarcea VaIe -Li ţa-Turnu Măgurele (intersec ţie cu DN 52) ş i drumul PVN2002-11-52 
Dekov - Byala Voda - Kulina Voda, municipalitatea ora şului Belene. 

Comisia de eva(uare, numit ă  prin Hotă rârea Asocia ţ iei de Dezvo(tare lntercomunitar ă  
,,Segarcea Va(e -Li ţa-Turnu Măgure(e nr.2/14.02.2012, s-a întrunit (a data de 27.04.2012,ore(e 
11,00, (a sediul. din Turnu Măgure(e, în vederea deschiderii oferte(or depuse pentru atribuirea 
contractu(ui de achizi ţ ie de servicii pentru e(aborare : studiu de fezabil.itate, studiu de trafic ş i 
oportunitate, studiu geotehnic ş i studiu topografic necesare imp(ement ă rii proiectu(ui. 

Pre şedinte(e comisiei de eva(uare 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 pubtică , a contracte(or de concesiune de 
[ucră ri publ.ice şi a contracte(or de concesiune servicii, cu compl.et ă ri(e şi modifică ri(e 
u(terioare, procedura de atribuire a contractu(ui fiind ,,(icita ţ ie deschisă . 

Pre şedinte(e comisiei de eva(uare a dec(arat deschis ă  şedin ţa, a dat citire componen ţei 
comisiei şi a invitat membrii acesteia s ă  reconfirme dec(ara ţ iil.e de confiden ţ ia(itate, 
imparţ ia(itate şi disponibi(itate. 

La începutu( şedin ţei au fost sub(iniate urm ă toare(e aspecte: 

Grarrl ţe cornune. Solu ţ il comune. 
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2E7 2013  
lntercomunitară  ,,Segarcea 
Va(e 	Lita-Turnu Magure(e 

VaLoarea estimat ă  a contractuLui de servicii este de: 868.598,00 Lei, f ă ră  TVA. 
Anun ţuL de participare a fost pubLicat în SEAP sub nr. 133877/13.03.2012 si în JOUE sub 
nr.2012/S53-086691 /16.03.2012; 
Documenta ţ ia de atribuire a fost pubLicat ă  în SEAP; 

- Pentru documenta ţ ia de atribuire pubticat ă  s-a primit, de La posibiLi ofertan ţ i, un numă r 
de 8 soLicită ri de cLarific ă ri; 
S-au transmis r ăspunsuriLe La soLicit ă riLe de cLarific ă ri, acestea fiind pubLicate, de 
asemenea, în SEAP; 
TermenuL Limit ă  pentru primirea oferteLor a fost 26.04.2012, oreLe 1500; 
Un num ă r de 15 operatori economici au depus oferte în termenuL Limit ă . 

ln momentuL deschiderii oferteLor to ţ i participan ţ ii au recunoscut integritatea pLicuriLor 
ce con ţ ineau documenteLe. 

ln ProcesuL VerbaL, încheiat în cadruL şedin ţei de deschidere a ofertelor, au fost 
înregistrate documenteLe depuse ş i soLicitate prin fi şa de date a achizi ţ iei (documente de 
calificare, propunere tehnic ă  ş i propunere financiar ă ). 

Pre şedinteLe comisiei de evaLuare a decLarat închise Lucr ă riLe şedin ţei de deschidere, 
urmând ca membrii acesteia, s ă  anaLizeze în detaLiu oferteLe, în conformitate cu O.U.G. 
34/2006, privind atribuirea contracteLor de achizi ţ ie pubLic ă , a contracteLor de concesiune de 
Lucră ri pubLice şi a contracteLor de concesiune servicii, cu compLet ă riLe şi modific ă riLe 
uLterioare, în vederea stabiLirii ofertantuLui câ ş tigă tor. 

lmpLementarea proiectuLui ,,E(aborarea Studiului de Fezabilitate pentru modernizarea 
re ţelei de drumuri, drum expres de leg ă tură , Iimită  jude ţ  o(t punctul de trecere a 
frontierei Turnu M ăgurele - Tronson l, Segarcea Va(e -Li ţa-Turnu Măgurele (intersec ţ ie cu 
DN 52) ş i drumut PVN2002-11-52 Dekov - Byala Voda - Ku(ina Voda, municipalitatea ora şului 
Belene reprezint ă  condi ţ ia obligatorie pentru reaLizarea urm ă toareLor obiective de investi ţ ii 
care vor asigura 

- accesuL LocuitoriLor din zona La comuneLe de pe traseuL drumuLui, precum ş i accesuL 
La drumuL jude ţean ş i na ţ ionaL; 
fLuidizarea traficuLui în zon ă ; 

- conservarea bio-diversit ăţ ii; 
protec ţ ia apeLor de suprafa ţă  şi a apeLor subterane, în scopuL de a evita orice 
efecte negative asupra mediul.ui, s ă nă tăţ ii umane şi a bunuritor; 

- evitarea prejudicierii ireversibiLe a mediutui; 
.- un sistem de drenaj aL apeLor pentru a proteja drumuL ş i terenut din apropiere în 

conformitate cu LegisLa ţ ia în vigoare; 

Persoana de contact: Totu lrina, manager proiect, te[. 0247/313034,fax. 0247/314787 
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