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ANUNT
privind demararea achiziţiei publice având ca obiect:
Realizare și montare panouri de conștientizare, in cadrul proiectului POS Mediu Axa 4:
Elaborarea Planului de management al Parcului National Cheile Nerei – Beusnita
(ROSCI 0031 si ROSPA 0020 Cheile Nerei – Beusnita), cod SMIS 36394
Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului Timisoara
(USAMVBT), cod fiscal 3487181, cu sediul in Timisoara, strada Calea Aradului, nr. ll9,
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judetul Timis, in conformitate cu prevederile legale si a procedurilor de achizitie aprobate
in cadrul proiectului, solicita prin prezenta depunerea de oferte de pret in vederea
achizitiei Realizare și montare panouri de conștientizare, din cadrul proiectului
,,Elaborarea Planului de management al Parcului Naţional Cheile Nerei – Beuşniţa
(ROSCI 0031 si ROSPA 0020 Cheile Nerei – Beusnita), finantat prin Fondul European
de Dezvoltare Regionala (FEDR), in cadrul Programului Operational Sectorial Mediu
2007-2013, Axa Prioritara 4.
Obiectul achizitiei: Achiziţionare servicii Realizare și montare panouri de
conștientizare - CPV 44175000-7.
Scop: Implementarea activitatilor proiectului si indeplinirea obiectivelor asumate.
Surse de finantare: Fondul European de Dezvoltare Regionala si bugetul de stat.
Caietul de sarcini cu specificatiile minime solicitate fata de obiectul achizitiei, se
afla anexate la prezenta invitatie.
Preturile se vor mentine neschimbate in perioada de valabilitate a ofertei, fiind
exprimat in LEI fara TVA. Pretul va include serviciul Realizare și montare panouri de
conștientizare care va cuprinde realizarea a 12 panouri de constientizare si montarea lor
pe 4 trasee tematice din PN Cheile Nerei-Beusnita. Panourile vor avea durabilitate minim
5 ani din momentul instalarii lor.
Suma maxima alocata pentru achizitie: 34274,16 lei fara TVA. In urma evaluarii
ofertelor depuse pentru serviciul mentionat mai sus, castigatorul va fi anuntat in scris
asupra datei de incheiere a contractului de achizitie.
Criteriul de atribuire a contractului va fi pretul cel mai scazut.
Valabilitatea ofertei va fi de 30 de zile de la depunerea ofertei.
Ofertele, insoțite de adresa de inaintare, se vor depune la sediul USAMVB
Timisoara, str. Calea Aradului, nr. ll9, Registratura, pana la data de 10.07.2013, ora
14,00. Ofertele depuse dupa data si ora mentionate vor fi respinse.
Panourile de constientizare se vor realiza si monta dupa semnarea contractului,
în maxim 60 de zile de la data ordinului de incepere, după aprobarea formatului si
continutului panourilor de catre autoritatile competente, pe traseele tematice si in locatiile
indicate de beneficiarul proiectului amintit.
Pentru mai multe informaţii, puteţi contacta Autoritatea Contractantă:
USAMVB Timişoara: Telefon: 0256 277174; Fax: 0256 277174;
Persoană de contact: Radulov Sorin (E-mail: nikyr@yahoo.com).
Termen de plata: maxim 60 de zile de la eliberarea facturii.
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Anexa 1
CAIETUL DE SARCINI
Obiectivul angajamentului este realizarea si montarea a 12 panouri de
constientizare, pe 4 trasee tematice din PN Cheile Nerei - Beusnita. Pe fiecare traseu, in
locatii specificate de catre Autoritatea contractanta, se vor instala cate 3 panouri care
contin informatiile obligatorii finantarii, conform MIV, alaturi de date, mesaje si
fotografii in legatura cu speciile si habitatele conservate in zonele respective.
Descrierea activitatii B.1. - Amenajarea traseelor tematice prin montare panouri de
informare si constientizare (extras din cererea de finantare aprobata):
Descriere:
Prin proiect se urmărește amenajarea a 4 trasee tematice prin amplasarea de panouri cu informații
și fotografii sugestive despre speciile și habitatele cele mai reprezentative din aria naturală
protejată. Scopul direct al acestor panouri este de a sensibiliza vizitatorii în legatură cu impactul
pe care activitățile turistice îl pot avea asupra conservării lor. Mesajul panourilor va urmări
asumarea responsabilității vizitatorilor față de păstrarea intactă a resurselor naturale ale Parcului
Național Cheile Nerei – Beușnița. Traseele tematice vor fi amenajate pe sectoarele cele mai
frecventate de turiști, în corelație cu obiectivele turistice și naturale reprezentative ale Parcului.
Cele 4 trasee tematice vor fi amenajate pe poteci turistice existente, identificate ca cele mai
cunoscute si frecventate de catre vizitatorii Parcului National Cheile Nerei – Beusnita. Pe aceste
trasee tematice se vor monta doar panouri de informare/constientizare a vizitatorilor, fara alte
lucrari. Pentru fiecare traseu sunt prevazute cate 3 panouri care contin informatiile obligatorii
finantarii, conform MIV, alaturi de date, mesaje si fotografii in legatura cu speciile si habitatele
conservate in zonele respective.
Traseul 1. Cheile Șușarei: din Sasca Montană până la Cascada Șușara. Principalele obiective:
Cascada Șușara, habitatele prioritare 7220* (Izvoare petrifiante cu formare de travertin
(Cratoneurion)) și 40A0* (Tufărişuri subcontinentale peri-panonice). Pe acest traseu tematic (cu
lungimea de 2,5 km) se vor monta 3 panouri.
Traseul 2. Tunele în piatră pe Dealul Cărăula: traseul pleacă de la Sasca Montană până la
intersecția dintre Valea Bei și Valea Nerei. Traseul tematic va fi amenajat pe porțiunea cuprinsă
în SCI (Dealul Cărăula) până la Podul Bei. Acest traseu deosebit de apreciat de turiști constă în
numeroase tunele pietonale săpate în stâncă. Traseul merge paralel cu valea Nerei, oferind un
peisaj carstic deosebit, apreciat deopotrivă de adulți și de copii sau tineri. Habitatul dominant este
40A0*, alături de numeroase specii de floră și faună. Pe acest traseu tematic (cu lungimea de 5
km) se vor monta 3 panouri.
Traseul 3. Lacul Dracului: traseul turistic începe de la Șopotu Nou, dar traseul tematic se va
amenaja doar pe o porțiune reprezentativă a acestuia, din punctul de vedere al conservării
speciilor și habitatelor: de la Poiana lui Trif – pe podul suspendat la Moara lui Untan - Ogasul
Porcului - Lacul Dracului. Această zonă se remarcă prin relieful carstic, specii şi habitate
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subtermofile, caracteristice stâncilor calcaroase, dar și habitate de ape curgătoare (91E0* Păduri
aluviale de Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae))
și habitate forestiere. Lacul Dracului este un fenomen unic în ţară format prin surparea tavanului
unei peşteri, având adâncimea de 12 m și apă albastru turcoaz, cu nuanțe în funcție de iluminarea
produsă în diferite momente ale zilei. Pe acest traseu tematic (cu lungimea de 8 km) se vor monta
3 panouri.
Traseul 4. Cascade și izbucuri pe Văile Bei și Beușnița: de la Păstrăvărie - Ochiul Bei Cascada Beușnița 1. Principalele atracții turistice sunt reprezentate de Ochiul Bei (lac mic cu 3,6
m adâncime, alimentat de un izvor submers, având renumita culoare verde-albăstrui) și Cascada
Beușnița. Dintre habitate, sunt bine reprezentate Izvoarele petrifiante cu formare de travertin
(7220*) și habitatele forestiere. Pe acest traseu tematic (cu lungimea de 5 km) se vor monta 3
panouri.

Cerințe tehnice minime cu privire la panourile informative/de constientizare:
Panourile de informare/constientizare vor fi din lemn tratat, cu sustinere prin 2 stalpi de
lemn. Vor fi folosite urmatoarele materiale: material sandwich din Comatex de 5 mm
grosime; se va printa film autocolant digital color, montat prin laminare industriala pe
placa de Comatex de 5 mm; in prealabil filmul este protejat cu film transparent care in
confera durabilitate de 5 ani. Dimensiunea plăcii va fi de 110 x 180 cm.
Fotografiile, datele și mesajele conținute vor fi furnizate de către Beneficiar.
Designul materialului printat va fi realizat de catre prestator.
Livrabile si termene
Prestatorul va realiza si monta 12 panouri de constientizare. Panourile se vor
realiza si monta dupa semnarea contractului, în maxim 60 de zile de la data ordinului de
incepere, după aprobarea formatului si continutului panourilor de catre autoritatile
competente, pe traseele tematice si in locatiile indicate de beneficiarul proiectului amintit.

Perioada de garantie
Panourile vor avea durabilitate minim 5 ani din momentul instalarii lor.
Prestatorul va asigura, in aceasta perioada, toate reparatiile necesare, in cazul deteriorarii
produse din cauze de realizare/montare a panourilor.
Durata Contractului:
- 3 luni de la data semnarii contractului, pentru realizare si montare panouri de
constientizare
- 5 ani de la momentul montarii panourilor, pentru întreținerea lor conform
cerințelor tehnice minime
Termen de plata: maxim 60 de zile de la eliberarea facturii.
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