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PROIECT FINANŢAT PRIN POP 2007-2013

Programul Operaţional pentru Pescuit 2007 – 2013

ANUNŢ PUBLICITAR
Pentru atribuirea contractului de servicii de audit
1. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail, ale autorităţii
contractante: ASOCIAŢIA RO-PESCADOR TULCEA, strada Iuliu Maniu nr. 9, Municipiul Tulcea,
judeţul Tulcea, Telefon: 0240 517760, Fax: 0240 517760, e-mail: miadmar@yahoo.com.
2. Procedura de atribuire aleasă: Atribuire directă, conform Anexei – „Instrucţiuni pentru
atribuirea contractelor de achiziţii de produse, servicii sau lucrări cofinanţate din FEP prin POP 20072013, efectuate de către Beneficiari sau partenerii acestuia, care nu sunt autorităti contractante în
conformitate cu art. 8 din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau care nu
îndeplinesc cumulativ condiţiile prevazute la art. 9 lit. c si c1 din aceeaşi ordonanţă”.
3. Natura serviciilor care urmează să fie prestate şi sursele de finanţare: SERVICII de
audit. Autoritatea contractantă doreşte prestarea serviciilor de audit al proiectului „Grup Local pentru
Pescărie Durabilă în Delta Dunării”, cod CPV: 79212000-3. Proiectul este co-finanţat prin Fondul
European pentru Pescuit, în baza contractului cadru de finanţare nerambursabilă din Programul
Operaţional pentru Pescuit 2007 – 2013, încheiat cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin
Direcţia Generală Pescuit – Autoritatea de Management pentru POP.
4. Termenul de finalizare sau durata contractului: Durata de prestare a serviciilor începe de la
data semnării contractului de servicii de către ambele părţi contractante, pană la data de 31.08.2011.
5. Ofertele alternative sunt interzise.
6. Consultarea documentaţiei de atribuire : Documentaţia de atribuire poate fi consultată pe
site-urile: www.cjtulcea.ro si www.ddbra.ro .
7. Termenul limită de primire a ofertelor: 30.05.2011, orele 10,00.
8. Adresa la care se transmit ofertele: Sediul Asociaţiei Grup Local pentru Pescărie Durabilă
în Delta Dunării (Registratura Consiliului Judeţean Tulcea), Municipiul Tulcea, strada Păcii nr. 20,
judeţul Tulcea. Toate ofertele se vor depune în plic sigiliat, pe care va fi menţionat proiectul „Grup
Local pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării”.
9. Limba de redactare a ofertei este limba română.
10. Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 30.05.2011, orele 12.00, sediul ARBDD Tulcea,
strada Portului nr. 34 A, Tulcea, judeţul Tulcea.
11. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă: 90 zile
12. Criteriul de atribuire a contractului: Preţul cel mai scăzut.
Preşedinte,
Daniel BUHAI

Data: 24.05.2011

