ANUNȚ PUBLICITAR
Achiziție tehnologie de recoltare lavandă- echipament semi-autonom

În vederea atribuirii contractului de achiziție de servicii, având ca obiect: achiziție tehnologie de recoltare
lavandă
echipament
semi-autonom,
pentru
contractul
de
finanțare
cu
nr.
C16100000011861300006/06.05.2021, privind implementarea proiectului cu titlul „MIRELA C (Metode
Inovative în Recoltarea Lavandei și Adaptabilitatea Culturilor)” autoritatea contractantă, Asociația Grupul
de Acțiune Locală Napoca Porolissum, lansează prezenta solicitare de oferte de preț. În cazul în care
sunteți interesați de contractul mai sus menționat așteptăm oferta Dumneavoastră.

AUTORITATEA CONTRACTANTA: Asociația Grupul de Acțiune Locală Napoca Porolissum
ADRESA:
- sediu GAL: jud. Cluj, loc. Gilău, sat Gilău, str. Principală, nr. 221-222
Tel/Fax: 0740061839
E-mail: contact@napocaporolissum.ro
Persoana de contact: Gecző Brigitta
Denumire contract: Achiziție servicii de realizare tehnologie de recoltare lavandă- echipament semiautonom
Tip anunț: Achiziție directa
Tip contract: SERVICII
COD CPV: 73120000-9 Servicii de dezvoltare experimentală
COD CAEN necesar: 289 Fabricarea altor mașini și utilaje cu destinație specifică
Valoare estimată, fără TVA: 98.800 de lei
Descriere contract: Contractul prevede ca prestatorul de servicii va dezvolta un echipament automatizat
de recoltare a lavandei, care va fi controlat de la distanță (fără șofer), semiautonom, prin telecomandă/
calculator/ telefon inteligent/ dispozitiv inteligent și care va reduce costurile recoltării (timp mai scurt și
consum de energie mai scăzut). Echipamentul va fi un produs al mecatronicii care va combina tehnologia
mecanică cu cea electronică fiind o componentă evaluată de automatizare care va îngloba electronica de
tip calculator cu sistemele avansate de acţionare pentru a realiza un echipament independent de mare
flexibilitate. Mecanica va stabili înfăţişarea echipamentului şi mişcările posibile pe timp de funcţionare.
Senzorii vor fi întrebuinţaţi la interacţia cu mediul sistemului. Mecanismul de direcţionare va avea grijă ca
echipamentul să-şi îndeplinească obiectivul cu succes, evaluând informaţiile senzorilor. Acest mecanism
va regla motoarele şi va planifica mişcările care trebuiesc efectuate.

Condiții referitoare la contract: Conform condițiilor contractuale asumate de ofertant
Condiții participare:
-

Prețul se ofertează pentru toate serviciile, in lei, fără TVA.

Oferta prezentata de ofertant va respecta în totalitate cerințele prevăzute în descrierea de mai
sus a contractului.
-

Participantul la procedură trebuie să prezinte cel puțin un expert-cheie.

Documentele care însoțesc oferta:
-

Deviz financiar

Certificat constatator emis de ONRC din care să reiasă că operatorul economic este legal
constituit, că nu se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii precum şi faptul că are
capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului.

Criterii adjudecare: prețul cel mai scăzut (conform art.187, alin.3, lit. a) din Legea 98/2016). Prețul ofertei
este ferm in lei si nu se actualizează.
Oferta va fi transmisă în format electronic la adresa de email: contact@napocaporolissum.ro sau în format
printat la adresa Asociației GAL Napoca Porolissum, jud. Cluj, loc. Gilău, sat Gilău, str. Principală, nr. 221222 sau la adresa sediului proiectului din Cluj-Napoca, str. Victor Papilian, nr. 6A, jud. Cluj.
Data limită de depunere: Ofertanții care doresc sa depună oferte, vor transmite oferta lor pana la data
de 15.01.2022, ora 10.00.
Informații suplimentare privind documentația de atribuire se pot solicita prin e-mail:
contact@napocaporolissum.ro sau prin telefon: 0740061839, până la data limita de depunere a ofertelor.
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