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Citre,.....
Vb rugdm sd ne transmiteli oferta tehnicd gi oferta financiard pentru elaborarea "
"Studiu tehnico-economic pentru activitati de pepiniera si lucrari de reabilitare
habitat 9260" pentru proiectul LIFE+Nature-l1/NAT/RO1825 pe care il avem in
derulare, proiect cu titlul ,,Managementul conservativ al habitatelor 4070- gi
9260, in ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest, judeful Gorj".
Proiectul este implementat in parteneriat cu Institutul Cercetdri gi Amenajdri
Silvice Braqov qi Administralia SCI-ului Nordul Gorjului de Vest prin Camera de
Comerf qi Industrie Romano-Japonezd in cadrul Instrumentului Financiar pentru
Mediu (LIFE+). Proiectul se desfbgoardpe parcursul a 60 luni, incepAnd cu 02 iulie
2012.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt urmdtoarele:
- Restaurarea situ-ului distrus 4070-- Tufarisuri de Pinus mugo qi
Rhododendron myrtifolium ;
- Restaurarea situ-ului distrus 9260- Castanea sativa ;
- Stabilirea mdsurilor de conservare pentru siturile restaurate;
- Eliminarea impactului negativ al turismului necontrolat, inclusiv crearea unei
infractructuri minimale pentru un eco-turism controlat;
- Creqterea gradului de congtientizare la nivelul publicului in ceea ce privegte
conservarea naturii , parte a conceptului de dezvoltare durabild.

Vd solicitdm ofertele pentru ,,Studiu tehnico-economic pentru activitati de
pepiniera si lucrari de reabilitare habitat 9260 ,, conform cerinlelor din
Caietul de sarcini anexat.

Ofertele vor fi transmise in plic inchis pe adresa: AgenJia pentru Protec{ia
Mediului Go.j, Str.Unirii nr.7 6,codpogtal 210143.
Agteptdm cu interes g&Sa Dumneavostrd pdnd pe data de 18.03.2013, ora 10.00
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Agenlia Na[ionalS Pentru Protecfia Mediului

Agentia Pentru Protecfia Mediutui GORJ
Tg.Jiu, Str. Unirii nr. 76

CAIET DE SARCINI

1. OBIECTUL

CONTRACTULUI

Scopul achizitiondrii serviciului il constituie prestarea de servicii de elaborare " Studii
tehnico-economice pentru lucrarile de infiintare pepiniera (cca 3 ha) de
Castanea sativa (habitat 9260) si refacere zona cu Castanea sativa de cca. 25
ha, selectata in cadrul proiectului Life +Nature-11/NAT/Ro/g2s.

2.

INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL LIFE11NAT825

Titlul proiectului: "Managementul conservativ al habitatelor 4070* si 9260, in ROSCI
0129 Nordul Gorjului de Vest, judetul Gorj"
Sursa de finantare.' Programul Life+ Natura si Biodiversitate, sesiunea 2011-2012
Perioada de implementare proiect: 02. iulie.201 2 - 30.iu nie.2017
Parteneri proiect: Agentia pentru Protectia Mediului Gorj, Institutul Cercetani si
Amenajari SiMice BRASOV si Administratia SCI-ului Nordul Gorjului de Vest prin
Camera de Comert si Industrie Romano-J aponeza.
O b i ectivele p ro i ectu I u i LI F E1 1 N AT825:

-

Restautarea situ-ului distrus 4070.

-

Tufarisuri

de Pinus mugo si

Rhododend ron myrtifoli um
Restaurarea situ-ului distrus 9260 - Paduri de castanea sativa
stabilirea masurilor de conservare pentru siturire restaurate

Eliminarea impactului negativ al turismului necontrolat, inclusiv crearea unei
infrastructuri minimale pentru un eco-turism controlat
Cresterea gradului de constientizare la nivelul publicului in ceea ce priveste
conservarea naturii, parte a conceptului de dezvoltare durabila.

3.

INFORMATII PRIVIND HABITATUL 9260 - CASTANEA SATIVA

Starea de conservare a castanului (specie protejatd cf. Legii Pomiculturii 348/2003) gi

a habitatului sdu 9260 este variabild de la o pddure la alta, dar ecosistemele sal-e
sunt foarte serios ameninlate de ciuperca invazivS, de origine asiaticS, C. parasitica,

care a provocat uscdriin masd in America gi Europa.
In RomAnia, pddurile cu castan sunt foarte rare, in total fiind cunoscute pAna in 2b00
ha in care apare castanul (de la o pondere semnificativd pdnd la diseminat). in mod
natural, castanul apare in doar doud regiuni: in Maramureg (nucleu relativ compact)
gi zona Mehedinti-Gorj-VAlcea (nuclee mici, dispersate). Castanul apare in pdduri
pure sau amestecate, din cadrul etajului de vegetalie de deal al amestecurilor de
gorun gi fag.
In OS Tismana, toate arboretele de castan sunt infectate (105 ha), din care 85 ha
sunt puternic infectate (60 ha au infecfii puternice la mai mult de jumdtate din arbori,
dar pot fi salvate prin actiuni concertate de combatere biologicd gi silviculturald, Tn
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timp ce 25 ha sunt Tn curs avansat de uscare, refacerea lor putAnd fi iniliatd prin

impdduriri.
Metodele propuse si validate prin proiectul LIFE|1NAT825 vor
intregului habitat de cdtre administratorul sit-ului .

fi

replicate la scara

Studiul solicitat prin prezentul Caiet de sarcini se va baza pe informatiile furnizate de
Autoritatea Contractanta, respectiv:
Concluzii analiza privind stadiul actual al habitatului 9260 Castanea Sativa
Consideratii privind Planul de acfiune pentru reconstrucfia ecologicd a
zonelor afectate si masuri de conservare habitat 9260

Propuneri privind zonele care vor fi refdcute estimate la cca. 25 ha
reprezentative din punct de vedere al caracteristicilor naturale, care sunt in
acelagi timp gi accesibile gi metodele de conservare gi proteclie pentru
reducerea impactului antropic.

Caietul de sarcini face parte integrantd din documentatia de atribuire gi constftuie
ansamblul cerinfelor pe baza cdrora se elaboreazd de cdtre fiecare ofertant

propunerea financiard.
Caietul de sarcini este elaborat in concordanld cu necesitdlile obiective ale autoritdlii

contractante
atribuire.

4.

9i cu respectarea regulilor de bazd precizate in documentafia

d-e

ASPECTE GENERALE PRIVIND SERVICIILE SOLICITATE

Obiectivul principal al acestei achizitii este acordarea de servicii de expertiza tehnica
in vederea elaborarii Studiului tehnico-economic privind infiintarea pepinierei si
executia lucrarilor pentru refacerea unei suprafete estimate de cca. 25 ha de
vegetatie forestierd cu Casfanea sativa in zona habitatului 9260 din RO SGI
0129 Nordul Gorjului de Vest.
Perioada de derulare a serviciilor: 1 luna de la semnarea contractului.
Locul de prestare: Tdrgu Jiu

5. ACTIVITATI SPECIFICE PRIVIND SERVICIILE SOLICITATE
Studiul tehnico-economic va cuprinde:

A. Agpecte tehnice privind restaurarea habitatului 9260 pentru cele 2 etape

principale:
A.1. lnfiintarea unei pepiniere de cca.3 ha puieti de castanea sativa
Plantarea de puieti de castan intr-o pepiniera din apropierea zonei unde este
amplasamentul de reconstructie a habitatului 9260, in vederea aclimatizarii
maxime a puietilor. Semintele trebuie sa provina din populaliile locale,
selectate pe baza consideratiilor genetice gi ecologice, cu certificat de
provenienfa gi buletin de analizd a calitdti semintei.
nr. de puieti trebuie sa asigure reconstructia unei suprafete de cca, 25 ha din
habitatul 9260
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conditiile pedoclimatice pentru infiintarea pepinierei sa fie similare cu cele specifice
zonei de plantat - Tismana
studiul va preciza detaliile tehnice necesare, respectiv:

o nr' optim de puieti pentru cele 25 ha ce vor fii supuse refacerii
ecologice,
o consideratii privind suprafata necesara pentru pepiniera, condilii
pedoclimatice (climat, sol, hidrologie, diversitatea florei),
o lucrari obligatorii pentru infiintarea pepinierei - aratura, discuire,

o

pregatirea manuala a solului, nivelarea, semanarea, udarea, plivitul,
prasitul buruienilor, tehnologia de scoatere puieti, tratamentul puietilor
si tehnologia de mutare;
perioada optima de plantare cu conditiile climatice specifice.

A.2. .Lucrari de refacere a cca. 2i ha habitat castanea sativa
Perioada optima de plantare cu condiliire climatice specifice;
Transportul puiefilor la altitudine
Delimitarea in teren prin bornare a zonei de 25 ha:
Tehnologia de plantare - pregatire teren prin curatire, pichetare, sapare
de gropi, pregatire material nutritiv; s.a.
Verificarea anuala a plantatiilor;
Completarea golurilor;
Plivitul puietilor;
Lucrari de intretinere a habitatului;
Mdsuri de mentinere / protecfie a habitatului,

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Activitatile mentionate la A.1. si A.2 au caracter orientativ, ofertantul va detalia
toate etapele considerate necesare pentru executia lucrarilor, si pe baza
acestora va elabora documentele care fac obiectul contractului.
B. Studiul va cupride consideratii privind condiliile socio-economice, factorii de risc
Ai
alte amenin!5ri specifice etapelor de infiintare pepiniera, refacere ecologica si
conservare lucrari de restaurare.

c.

Studiul tehnic va cuprinde detalii de execulie pentru infiinlarea pepinierei (3ha).

D. Se va realiza proiectul tehnic cu detalii de execulie pentru refacerea a cca. 25 ha
din habitatul 9260
E. Se va prezenta devizul general al lucrarilor de infiintare pepiniera
habitat 9260, precum si devize detaliate pe categorii de rucrari.

F.

si

refacere

Se va elabora caietul de sarcini pentru executia lucrarilor care fac obiectul

studiului.
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6. CERINTE PENTRU ASIGURAREA RESURSELOR

6.1.

Personal

Ofertantul va pune la dispozitia Autoritdfii Contractante personal cu competente si
experienta dovedite, capabil sa duca la bun sfdrsit cu succes sarcinile definite prin
prezentul document, in conditiile respectarii cerintelor de calitate si a termenelor
stabilite si incadrarii in bugetul prevazut. Personalul va avea experienta profesionrala
demonstrata specifica conform sarcinilor pe care trebuie sa le indeplineasca, si
trebuie sa aiba experienta Tn domeniul specificat.
Calificarea, cunostintele, competentele si experienta solicitate trebuiesc demonstrate

cu documente relevante. Sunt acceptate documentele care dovedesc vechimea in
munca, diplome de studii universitare, certificate sau alte documente care atesta

cursuri de formare profesionala si specializare, alte documente echivalente.

Ofedantul trebuie sa faca dovada experientei profesionale minime, respectiv:
gi experientd profesionald in efectuarea studiilor de teren gi urmarirea lucrarilor
de infiintare pepinera si refacere plantatii de minim 5 ani;

pentru activitati de proiectare / efectuarea studiilor de teren si elaborarea
documentatiilor tehnico-economice pentru lucrari de imbunatatiri funciare in
domeniul silvic.
Personalul solicitat anterior reprezinta o cerinta minima.

Toate celelalte costuri aferente personalului Ofertantului se vor include in costurile
unitare ale prestatiilor personalului.

6.2.

Facilitati in sarcina Ofertantului

Ofertantul va fi raspunzator pentru suportul si dotarile care sunt necesare pentru
indeplinirea sarcinilor prevazute.

Ofertantul va asigura gratuit dotarile necesare pentru desfasurarea activitatilor
specifice, incluzdnd dotari adecvate cum ar fi vehicule, calculatoare, softuri specifice
de calcul devize, facilitati si echipamente de birotica, asigurarea de servicii de

traducere Tn limba rom6na/engleza etc.

7.

Cerinte privind Oferta tehnica si Raportarea in cadrul prezentutui contract

Ofeda tehnica va cuprinde toate aspectele mentionate anterior, neabordarea
integrala a acestora conducand la eliminarea ofertantului.

Documentatia va

fi transmisa in forma electronica
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si in forma tipdrita.

Pe prima pagind sus (coperta 1) va apdrea:
Sigla life+ /sigla Natura 2000/sigla UE

.
o
o

Titlul proiectului: 11INAT/RO/82S "Managementul conservativ
habitatelor 4070* si 9260 in Ro scl 0129 Nordul Gorjului de Vest;

al

Beneficiarul :Agentia pentru protectia Mediului Gorj

Pe ultima pagind (coperta) se plaseazd o casetd tehnicd, ce va conline urmdtoarele:

o

Titlul proiectului"Managementul conservativ al habitatelor 4070* si

9260 in RO SCI 0{29 Nordul Gorjului de Vest;

:o 5:i:HlJtSli:::tliii

,'

Date de contact ale beneficiarului: Agenfia pentru Protec{ia Mediului Gorj,
str.Unirii, nr. 76, Cod postal210143, telefonO2531215384, fax 025312128g2, em a : off ice@ a p ms i. a n p m . ro, WE B : http //apfngi=an p m. ro
i|

o

:

Criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut.

Documentatia se va depune la sediul Autoritdfii Contractante in 30 zile lucrdtoare de
la data semnarii contractului, care o va aproba sau va prezenta observatii in termen
de 5 zile lucrdtoare de la data depunerii.
Se va intocmi procesul verbal de receptie a serviciilor si pe baza acestuia se va emite
factura de catre Ofertant in 5 zile lucratoare.

Manager Proiect,
lng. Jr. Elisabeta JUVELOIU
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