ROMRADIATOARE BRASOV: LANSARE CONCURS DE OFERTE FURNIZARE
MASINA ELECTRICA DE FORMAT SI COSITORIT TUB OVAL DE ALAMA PENTRU
RADIATOARE
Brasov, 4 Iunie 2015
ROMRADIATOARE S.A. anunta lansarea concursului de oferte pentru furnizarea unei
masini electrice de format si cositorit tub oval de alama pentru radiatoare, in cadrul
proiectului Green Business Development for Increased Competitiveness, sustinut din
fonduri acordate de Guvernul Norvegiei (Granturile Norvegiene 2009-2014), domeniul
de finantare Inovare Verde in Industria din Romania.
Obiectul contractului il reprezinta furnizarea unei masini electrice de format si cositorit
tub oval de alama pentru radiatoare, compusa din: modulul de formare tub conform
desen tub furnizat, cu tren de role si derulor banda, module de fluxare si acoperire
prin imersare continua in aliaj topit, sistem racire tub, cap de debitare cu posibilitate
de reglare a lungimii tubului, sistem de stocare a tuburilor debitate. Intregul proces
va fi continuu si controlat electric.
Specificatiile tehnice complete, impreuna cu regulile procedurii de achizitie si conditiile
minime ce trebuiesc indeplinite de catre ofertanti, pot fi descarcate de pe site-ul
societatii www.romradiatoare.com, sectiunea “PROIECT NORWAY GRANTS”.
Se vor accepta numai oferte pentru echipamente noi, care indeplinesc specificatiile
tehnice din caietul de sarcini. Concursul de oferte este deschis pentru toti operatorii
interesati, atat din tara cat si din strainatate, care indeplinesc conditiile detaliate in
caietul de sarcini. Perioada minima de valabilitate a ofertelor este de 45 de zile.
Utilajul va trebui livrat in cel mult 190 de zile de la desemnarea castigatorului si
semnarea contractului.
Data limita de depunere a ofertelor (in format fizic sau electronic la adresele indicate in instructiunile de ofertare)
este 26 iunie 2015, ora 12:00 (pranz). Criteriul de atribuire a contractelor va fi “oferta cea mai avantajoasa din
punct de vedere economic”. Grila de evaluare a ofertelor este inclusa in instructiunile disponibile pe site-ul
societatii, la adresa sus-mentionata.
Mai multe informatii despre proiect puteti afla de la:
Daniela Richea, Director de Dezvoltare
ROMRADIATOARE SA
Brasov, Zizinului 113 A
Tel: 0268.317.550
E-mail: daniela.richea@romradiatoare.com
Web: www.romradiatoare.com
Programul „Inovare Verde in Industria din Romania” este un program de dezvoltare a afacerilor avand drept scop
cresterea competitivitatii intreprinderilor verzi, inclusiv ecologizarea industriilor existente, inovarea si dezvoltarea spiritului
antreprenorial verde. Viziunea Programulului Inovare Verde in Industrie este: “Excelent pentru afacere si excelent pentru
mediul inconjurator”. Toate proiectele care urmeaza a fi finantate prin acest Program trebuie sa vizeze ca rezultat final
imbunatatirea performantei intreprinderilor in raport cu mediul inconjurator. Rezultatul specific planificat al Programului este:
"Realizarea de oportunitati de afaceri ce contribuie la ecologizarea economiei europene". Operatorul Programului este
Innovation Norway, o entitate de stat subordonata Ministerului Norvegian al Comertului, Industriei si Pescuitului si
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Municipalitatilor Regionale Norvegiene.Mai multe detalii despre program puteti gasi la pagina web www.norwaygrantsgreeninnovation.no
Prin Granturile Norvegiene si Granturile EEA, Norvegia contribuie la reducerea disparitatilor sociale si economice si la
intarirea relatiilor bilaterale cu tarile beneficiare din Europa. Norvegia coopereaza indeaproape cu Uniunea Europeana in cadrul
Acordului privind Spatiul Economic European (SEE). Pentru perioada 2009-14, contributia Norvegiei este de 1.7 miliarde Euro.
Granturile sunt disponibile pentru ONG-uri, institutii academice si de cercetare, precum si pentru sectorul public si privat in
cele mai noi 12 tari membre ale UE, impreuna cu Grecia, Portugalia si Spania. Se prevede o ampla colaborare cu entitati
norvegiene, activitatile putand fi implementate pana in 2016. Domeniile principale de sustinere sunt protectia mediului si
schimbarile climatice, cercetare si burse de studii, societatea civila, sanatate si copii, egalitatea de gen, justitie si patrimoniu
cultural. Mai multe detalii la www.norwaygrants.org
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