Proiect Co-Finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Nr. înreg. 213 / 14.08.2013
Aprob,
Szapanyos Arpad, Președinte

ANUNŢ
ACHIZIŢIE FURNIZARE IMAGINI SATELITARE ÎN CADRUL PROIECTULUI
„MANAGEMENTUL INTEGRAT, CONSERVATIV ŞI DURABIL AL SITURILOR NATURA
2000 DIN BAZINUL FIZEŞULUI”
SMIS-CSNR 36416
Obiectul contractului:
Furnizarea de imagini satelitare multispectrale pentru aria de proiect, conform fișierului .kmz anexat,
în cadrul proiectului ”Managementul integrat, conservativ și durabil al siturilor Natura 2000 din
Bazinul Fizeșului” (SMIS 36416).
Proiectul vizează următoarele arii naturale protejate:
ROSCI0099 Lacul Ştiucilor-Sic-Puini-Bonţida
ROSPA0104 Bazinul Fizeşului
Rezervația Lacul Ştiucilor
Rezervația Valea Legiilor
Rezervația Stufărişurile de la Sic
Rezervația Pădurea Ciuaşului
Informaţii despre beneficiarul proiectului:
Asociaţia Educaţional-Ecologică Ecotransilvania
Tel. 0728 965 406, Fax 0372 258007
www.ecotransilvania.ro
ecotransilvania@gmail.com

Anunţ achiziţie

Str. Tăbăcarilor nr. 11A, Sighişoara 545400
Cod fiscal 16179760
www.ecotransilvania.ro
Procedura de achiziție: achiziție directă cu prospectarea pieței
Criteriul de achiziție: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, respectiv:
 Criteriu eliminatoriu: ofertantul va face dovada deținerii a minim un expert de prelucrare
imagini satelitare și deținerea licențelor software necesare prelucrării imaginilor satelitare.
 Prețul = 40%
 Experiența anterioară a ofertantului în furnizarea imaginilor satelitare către custozii și
administratorii ariilor naturale protejate = 60%
Notă: criteriul experienței anterioare va fi dovedit prin menționarea a cel puțin trei referenți,
beneficiari anteriori, către care au fost furnizate imagini satelitare în ultimii trei ani. Achizitorul va
avea dreptul de a contacta acești referenți pentru verificarea experienței și prestației anterioare a
furnizorului.
Tipul şi durata contractului: Contract de furnizare cu livrare unică.
Valoarea estimată: 84132,50 RON fără TVA
Descrierea activității:
Vor fi achiziționate imagini satelitare multispectrale de la compania GeoEye, pentru aria de proiect
cu o suprafață de 461 kmp, conform fișierului .kmz anexat.
Imaginile trebuie să îndeplinească următoarele caracteristici tehnice minime:
-

Imagini noi, nu de arhivă

-

Cel puțin 4 benzi multispectrale in spectrul vizibil si infrarosu apropiat

-

Acoperire nori sub 10%

-

Perioada de colectare a imaginilor: 20 august – 20 septembrie 2013
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-

Rezoluție spațială 0.5 în pancromatic

-

Rezoluție spațială sub 2 metri în multispectral

- Imaginea va fi livrată ortorectificată în sistem de proiecție Stereografic 1970.

Graficul de implementare și plăți:
20 septembrie 2013: predarea către beneficiar a imaginilor satelitare
30 septembrie 2013 – plata către furnizor a 100% din valoarea contractului
Data limita pentru transmiterea ofertelor: Joi 22 august 2013, ora 17.00.
Informații suplimentare pot fi solicitate la tel. 0728 965 406 sau email ecotransilvania@gmail.com
Întocmit,
Luminița Holban, Manager Proiect
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