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ANUNT

A. OBIECT:

Achizitionarea serviciilor unui expert pentru evaluarea imobiliara si crearea unei baze dedate privind zonele de investitie din judetul Arad, in cadrul proiectului ,,cooperaretransfrontalieri eficienta cu scopul cregterii ocupSrii forlei de munci in judetele Arad giB6k6s", Cod eMS: ROHU-406

B. DESCRIERE:

camera de comert, tndustrie si Agricultura Arad intentioneaza sa achizitioneze serviciileunui expert, pentru evaluarea imobiliara si crearea unei baze de date privind zonele deinvestitie din iudetul Arad, in cadrul proiectului cu titlul "cooperare transfrontalierJeficientS cu scopul cregterii ocupSrii forfei de muncd in judelele Arad gi 86k6s,,, cod eMS:RoHU406' Baza de date este prevazuta in proiect si este n"..r.r, pentru implementarea cusucces a proiectului sus mentionat.

Descrierea activitatii vizate:

I' cartarea zonelor de investifii din judetul Arad, pentru a identifica oportunitati dev6nzarelinchiriere, parcuri industriale, zone de investitii gi zone libere (zone
adecvate investiliilor economice) din tot judetul.

ll' Elaborarea unui sistem de criterii uniform: dezvoltarea unui sistern de criteriiuniform pentru proprietS!ile care urmeazi si fie cartografiate (terenuri gi
structuri solide incorporate) (de exemplu: dimensiunea suprafe! ei, v1nzare finchiriere, distanfd de centrul orasului, accesibilitate etc.).lll' Evaluarea capacit5{ilor pe baza sistemului de criterii elaborate, evaluarea aspectelor
date ale imobilelor cartografiate gi evaluarea posibilitatilor (de exemplu, in ce
scop poate fi utilizat un imobil).

lv' incircarea bazei de date pe site-ul web din cadrul proiectului: baza de date cu datele
imobiliare evaluate gi examinate.

v' Promovarea sustenabilit5lii bazei de date: contactarea municipalitdtilor din judetul
Arad ;i dezvoltarea unui canal de informare/notificare cdtre cclA (rolul
municipalitiXilor ?n anunlarea de noi proprietiti situate pe teritoriile lor,
corespunzSnd grupuluitintl al bazeide date).

C. VALOAREA ESTIMATA:

Valoarea estimata pentru prestarea serviciilor este de 25,000.00 EURo, TVA lnclus
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D. ASPECTE SUSPUSE CONSULTARII:

a judelului Arad

E. MODALITATE DE DESFASURARE:

Ofertele vor fi transmise pe adresa de e-mail: ccia@ccia-arad.ro sau la numarul de fax:
+44257254200, in termen de 6 zile, respectiv pana la 10.09.2019, de la data publicarii
anuntului pe pagina programului http: www.interreg-rohu.eu, conform Manualului de
implementare a proiectului, sectiunea 9.3.2.
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