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Jalonul nr. 340: Studiu cuprinzător privind distribuția teritorială a traseelor
cicloturistice naționale;
Investiția 3. Instituirea și operaționalizarea Centrului Național de Coordonare Velo –
Jalonul nr. 341: Platforma națională integrată eVelo și aplicație pentru telefoane
inteligente.
La momentul raportării, ambele jaloane sunt în curs de implementare, înscriindu-se în
calendarul orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor, conform termenelor
prevăzute în Anexa la Decizia de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării
Planului Național de Redresare și Reziliență al României.
Procedurile aferente achiziției de servicii de elaborare a Studiului privind stabilirea,
identificarea și distribuția teritorială a traseelor cicloturistice la nivel național și
achiziției de servicii de elaborare a Platformei eVelo au fost lansate în data de
25.07.2022, respectiv în data de 26.07.2022 și republicată în 05.08.2022 ca urmare a
lipsei de ofertanți.
Contractele de prestare servicii au fost semnate după cum urmează:
1)
în data de 09.08.2022 cu operatorul economic SC EDG CONSULT SRL la suma de
128.760 lei (fără TVA) pentru elaborarea Studiului; facem precizarea că au fost doi
ofertanți, criteriul de atribuire a contractului fiind „prețul cel mai scăzut”;
2)
în data de 18.08.2022 cu operatorul economic SC EVENTYA CO SRL la suma de
117.500 lei (fără TVA) pentru elaborarea Platformei naționale eVelo ce conține un site
dedicat CNCV și o aplicație digitală pentru telefoane inteligente.
Suma alocată prin PNRR - Componenta 11 pentru elaborarea Studiului și a Platformei
eVelo este de 1,5 mil. euro, cu precizarea că ambii prestatori își îndeplinesc obligațiile
conform prevederilor contractuale.
Implementarea celor două jaloane decurge conform calendarului orientativ pentru
atingerea jaloanelor/țintelor, respectiv a termenelor prevăzute în Anexa la Decizia de
punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență
al României.
Termenul de îndeplinire a celor două jaloane este trimestrul III al anului 2022.

