Proiect Co-Finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Aprobat,
Szapanyos Arpad, Președinte

DOCUMENTAȚIE ACHIZIŢIE SOFTWARE GIS ÎN CADRUL PROIECTULUI
„MANAGEMENTUL INTEGRAT, CONSERVATIV ŞI DURABIL AL SITURILOR NATURA
2000 DIN BAZINUL FIZEŞULUI”
SMIS-CSNR 36416

Achizitor:

Asociaţia Educaţional-Ecologică Ecotransilvania, CUI 16179760

Tipul achiziţiei:

Furnizare software GIS (cod CPV 38221000 Sisteme Informationale

Geografice)
Procedura aplicată:

Procedura de atribuire aplicabilă beneficiarilor privați de proiecte

finanțate din instrumente structurale (ordinul 1050/29.10.2012 al Ministerului Afacerilor Externe)
Obiectul achiziţiei:

Furnizare licenţă ArcInfo şi extensii

Durata contractului:

4 luni

Valoarea estimată a achiziţiei:

175440 RON fără TVA

Criteriul de atribuire:

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic,

respectiv:
Preţul = 40%
Respectarea cerinţelor din caietul de sarcini = 60%
Termenul de depunere a ofertelor:

06.02.2013, ora 17.00

Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilit în documentaţia de atribuire sau la o
altă adresă decât cea indicată mai jos nu va fi evaluată de achizitor.

Modalitatea de depunere a ofertelor: Electronic, prin email la adresa ecotransilvania@gmail.com
Prin poştă sau personal la adresa Str. Tăbăcarilor nr.11A,
Sighişoara 545400, în atenţia d-nei Luminița Holban.
Tel. 0728965406, Fax 0265 773273
www.ecotransilvania.ro
ecotransilvania@gmail.com

Documentatie achiziţie

Persoana de contact:

Luminița Holban, manager proiect, 0728965406

Contestaţii:

Se pot depune la adresa Str. Tăbăcarilor nr.11A, Sighişoara 545400, în

atenţia d-nei Luminița Holban.
Instanţa competentă:

Judecătoria Sighişoara
Sighişoara, jud.Mureş
str. Justiţiei, nr.3
Cod poştal 545400
E-mail preşedinte: volanschi.doina@just.ro
Grefier şef: elidia.marginean@just.ro
Telefon: 0265 – 771851 / Fax: 0265 - 773728

Descrierea obiectului contractului de achiziţie (specificaţiile tehnice):

Obiectul contractului este furnizarea unei licenţe ArcInfo şi a extensiilor Spatial Analyst, 3D
Analyst, Geostatistical Analyst, ArcScan, Data Interoperability, Maplex, Network analyst, Publisher,
Survey Analyst, Tracking Analyst.
Acestea vor fi necesare pentru crearea hărţilor digitale, analiză spaţială, modelarea terenului,
geostatistică, managementul şi utilizarea bazei de date GIS, analiza imaginilor satelitare şi alte
module necesare în asistarea computerizată.

Alte condiţii:
Oferta trebuie să conțină toate documentele precizate la Anexa 1, la care puteţi ataşa şi alte
documente suport, fişe tehnice ale produselor etc.
Valoarea ofertei trebuie exprimată în RON fără TVA sau în euro fără TVA la cursul de schimb BNR
din data transmiterii ofertei.
Oftertantul declarat câştigător va respecta toate condiţiile stipulate în modelul de contract şi anexele
acestuia (Anexa 2 la anunţul de faţă).
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Documentatie achiziţie

Graficul de îndeplinire şi plăţi:
Transmitere oferte

06.02.2013

Semnare contract

10.02.2013

Livrarea produselor

17.02.2013

Plata primei rate

28.02.2013

Plata celei de-a doua rate

31.03.2013

Plata celei de-a treia rate

30.04.2013

Plata ultimei rate

31.05.2013

Întocmit,
Luminița Holban, manager proiect
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