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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 contractul de finantare nr. MLPDA 68649/13.05.2020 in vederea
implementarii proiectului „Dezvoltarea si promovarea mostenirii comune” (in original
„Development and promotion of the common heritage”), cod BSB 1010. Proiectul este depus in
parteneriat, partener lider Orasul General Toshevo, Bulgaria (LP/PP1), si parteneri de proiect
UAT Oras Murfatlar (PP2), Consiliul Local Bolgrad (PP3).

Proiectul isi propune ca obiective:
 Obiectivul principal al proiectului este de a sprijini dezvoltarea socio-economică durabilă

a regiunii transfrontaliere, prin îmbunătățirea potențialului turistic aferent dezvoltării și
comercializării de produse turistice competitive.

 Îmbunătățirea statutului funcțional al siturilor din patrimoniul natural și cultural-istoric,
dezvoltarea și promovarea patrimoniului comun în regiunea transfrontalieră. Introducerea
de tehnologii inovatoare și produse turistice noi.

 Promovarea și accelerarea dezvoltării evenimentelor de cultură locală care sunt direct
legate de producția locală bazată pe sinergia dintre festivalurile locale existente și
produsele tradiționale locale și producția printr-o călătorie rutieră și vizite la festivalurile
din regiunea transfrontalieră.

 Îmbunătățirea potențialului turistic prin dezvoltarea așa-numitului „turism de evenimente”.
Stimularea interesului tinerilor pentru patrimoniul comun, precum și cultivarea spiritului
antreprenorial.

 Obiective specifice:
1. Dezvoltarea regiunilor prin creșterea oportunităților de afaceri din sectorul turistic și cultural.
2. Crearea de noi activități și produse turistice pentru a promova dezvoltarea evenimentelor

culturale locale.
3. Restaurarea, reconstrucția și modernizarea siturilor de importanță culturală și istorică.

http://www.primariamurfatlar.ro/
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Activitatile principale ale proiectului sunt:
 Dezvoltarea a trei studii privind starea și perspectivele dezvoltării siturilor și atracțiilor

turistice existente și a unei strategii comune pentru dezvoltarea turismului;
 Organizarea a trei forumuri turistice cu expuneri de produse locale și tururi de expediție

care vor contribui la consolidarea și creșterea oportunităților de afaceri transfrontaliere
în sectoarele turistice și culturale din bazinul Mării Negre;

 Producerea a trei filme informative și site-uri web care vor contribui la popularizarea
patrimoniului comun;

 Organizarea a trei tabere tematice și seminar pentru tineri pentru a crea condiții de
continuitate, precum și cultivarea spiritului antreprenorial.

 Organizarea a trei seminarii tematice pentru reprezentanți ai afacerilor locale și ai
administrațiilor locale, ai operatorilor de turism, hotelierilor, reprezentanți ai instituțiilor
culturale și ONG-urilor care vor contribui la promovarea antreprenoriatului în turism;

 Reabilitarea și modernizarea a două centre culturale și restaurarea sitului istoric -
monument al patrimoniului cultural, ca o consecință directă a sprijinului programului.

Investitia prevazuta a se realiza in orasul Murfatlar consta in:
 reconstrucția și modernizarea unui centru cultural (Casa de Cultură) - Murfatlar și

furnizarea de echipamente pentru Casa de Cultură și un Centru de informare turistică.
Activitățile de construcție includ: lucrări de amenajare si reparații în curtea Casei de
Cultură, reparație gard, reparații și extinderi de acoperiș, vestiare, instalații sanitare etc.
Lucrări de reparații și îmbunătățire scenă și vestiar. Renovarea zonei înconjurătoare,
inclusiv reabilitarea trotuarului, proiectarea zonelor verzi, instalarea în aer liber a unui
ecran LED, care va crea condiții pentru organizarea și desfășurarea de evenimente
culturale în aer liber, precum și campanii de informare și publicitate pentru popularizarea
principalelor atracții din zonă.

2.2. Surse de finantare ale proiectului

Proiectul „Dezvoltarea si promovarea mostenirii comune”, cod BSB 1010, este finantat prin
Programul Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014 - 2020, Axa 1: Promovarea afacerilor
și antreprenoriatului în bazinul Mării Negre, Obiectivul specific: 1.1 Promovarea în comun a
afacerilor și antreprenoriatului în sectoarele turistic și cultural.

Cofinantarea este asigurata prin fonduri de la bugetul local.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului il reprezinta prestarea Servicii de consultanta - dezvoltare baza de date ,
in cadrul proiectului „Dezvoltarea si promovarea mostenirii comune”, cod BSB 1010.



U.A.T. oraş Murfatlar

Common borders. Common solutions.

3. ACTIVITATEA PRINCIPALA SI ACTIVITATILE SPECIFICE DESFASURATE DE
CATRE PRESTATOR

Activitatea principala a prestatorului este de a facilita si sprijini Achizitorul in asigurarea
comunicarii in cadrul proiectului, cu turistii si publicul larg pe calea internetului, respectiv a unui
website dedicat proiectului si a unei baze de date care sa reuneasca activitatile online ale celor
trei parteneri de proiect.

Prestatorul desemnat va trebui sa dezvolte o bază de date, in conformitate cu cerintele de
identitate vizuala a Programului, conform Manualului de Identitate Vizuala a Programului
Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014 – 2020, disponibil la adresa https://blacksea-
cbc.net/projects-implementation/.

Baza de date va avea urmatoarele sectiuni: „Registrul transnational al patrimoniului natural si
cultural al celor doua regiuni“ „Ghid de calatorie“ virtuala si „Director de afaceri“, precum si
sectiuni referitoare la prezentarea celor trei municipalitati si activitatilor derulate in cadrul
proiectului.
Pe site-ul web al proiectului vor fi create baze de date inclusiv un instrument interactiv web-GIS
care permite interacțiunea ușoară cu utilizatorul.

Prestatorul va crea propriile secțiuni. Websit-ul va fi administrat de către partenerul leader
(General Toshevo-Bulgria) cu sprijinul celor 2 parteneri de proiect (UAT Oraș Murfatlar și
Consiliul Local Bolgrad).

Prestatorul va trebui sa creeze continutul in cele 4 limbi: EN, BG, RO, UK.

Accesul administrativ la site va fi apoi oferit partenerului PP2 Municiplitatea Murfatlar. De

asemenea, va fi furnizat un ghid administrativ. Subsistemul Control acces sistem controlează

accesul utilizatorilor prin autentificare și autorizare.

Prestatorul trebuie să completeze și să actualizeze informațiile legate de lucrările la proiect de

către parteneri și să încarce informații despre orașe, știri, repere etc.

Sistemul de gestionare a conținutului va asigura stocarea datelor, documentelor, fișierelor

executabile, documentelor pdf, html, xml, flash, fotografii, audio, video și multe altele.

3.1. Serviciile solicitate includ urmatoarele activitati / servicii:
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1. Crearea unei baze de date cu patrimoniu cultural și istoric, repere, directoare comerciale și
informații turistice pentru municipalitatea Murfatlar. Baza de date - textul și fotografiile,
documentele etc. trebuie să fie în format adecvat și să nu încetinească viteza de încărcare a
paginilor site-ului web. Editarea și coordonarea materialelor.

Formate: JPEG, MPEG, PDF, DOC, XLS, TXT, PPT, GIF, WAV, MP3, AVI etc.

Informatiile vor fi traduse in cele 4 limbi: EN, BG, RO, UK.

Toate activitățile și materialele pentru promovarea proiectului trebuie să respecte Manualul de
comunicare și vizibilitate pentru acțiunile externe ale Uniunii Europene, publicat în secțiunea
„Implementation Rules” de pe site-ul oficial al Programului Operațional Comun „Bazinul Mării
Negre 2014-2020” - https: / /blacksea-cbc.net/projects-implementation/
2. Administrarea sectiunii site-ului web - pentru Murfatlar până la sfârșitul proiectului -
31.05.2021. Încărcarea informațiilor în secțiunile despre Murfatlar, Ghid turistic, Evenimente și
știri de la Murfatlar.

3. Instruirea unei persoane desemnate de către achizitor pentru administrarea informatiilor
publicate in cadrul sectiuniiwebsite-uluidupă finalizarea proiectului.

4. Contractantul trebuie să asigure integritatea, fiabilitatea și securitatea mediului informațional.

5. Proprietatea și toate drepturile asupra materialelor create trebuie să fie în întregime
achizitorului.

5. VALOAREA ESTIMATA PER EVENIMENT SI TOTALA

Valoare totala estimata: 9.818,03 lei, fara TVA

6. CONDIȚII GENERALE

Ofertantul se va ingriji sa poata desfasura legal activitatile solicitate, sa detina toate autorizarile
si aprobarile necesare, iar in acest sens, ofertantii vor depune odata cu oferta Certificatul
constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul/obiectele de activitate autorizate.

7. MODALITATEA DE PREZENTARE A OFERTEI TEHNICE
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Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele
prevazute in Caietul de sarcini. Ofertantul va prezenta descrierea detaliata a activitatilor propuse
pentru prestarea serviciilor solicitate, cu indicarea documentelor rezultate in urma activitatii
desfasurate (livrabile).

8. OFERTA FINANCIARA

Va fi prezentata exclusiv taxa pe valoare adaugata, care va fi evidentiata distinct. Pretul de
achizitie, in lei, va fi ferm. Valabilitatea ofertei va fi de 120 de zile.

9. DURATA CONTRACTULUI

Durata contractului de servicii va fi de minim 15 de luni, cu posibilitatea de prelungire. Termenul
de executie a bazei de date este de 2 luni.

10. RECEPTIA SERVICIILOR

Receptia bazei de date realizata de prestator se va face la sediul Achizitorului, prin incheierea
unui proces verbal de receptie a serviciilor realizate de Prestator. Procesul verbal vor fi semnat
de ambele parti, fara obiectiuni. In acest sens, Beneficiarul va desemna o persoana din echipa de
management a proiectului „Dezvoltarea si promovarea mostenirii comune” pentru receptionarea
serviciilor.

11. PROCEDURA DE ATRIBUIRE

Achizitie directa.

12. CRITERIUL DE ATRIBUIRE

Pretul cel mai scazut

13. DISPOZITII FINALE

Depunerea de oferte incomplete sau intarziate se face pe propriul risc acestea ducand la
respingerea ofertei.

Intocmit,
Proiecte pentru dezvoltare locala,
Clincu Mihaela

Verificat,
Birou Achizitii


