ROMRADIATOARE S.A. BRASOV: LANSARE CONCURS DE OFERTE FURNIZARE
PRESA CNC DE INDOIT TABLE, TIP ABKANT/PRESS BRAKE
Brasov, 28 Decembrie 2015
ROMRADIATOARE S.A. anunta lansarea concursului de oferte pentru furnizarea unei
prese CNC de indoit table, tip abkant/press brake, in cadrul proiectului Green Business
Development for Increased Competitiveness, sustinut din fonduri acordate de
Guvernul Norvegiei (Granturile Norvegiene 2009-2014) in cadrul domeniului de
finantare Inovare Verde in Industria din Romania.
Obiectul contractului il reprezinta furnizarea unei prese de indoit table, tip
abkant/press brake, cu control CNC, cod CPV 42632000-5 (Masini cu comanda digitala
pentru prelucrarea materialelor), livrata si instalata la ROMRADIATOARE SA, Str
Zizinului 113A, 500407, Brasov, Romania. Masina livrata va include un set complet
de scule pentru lugingime de minim 1200mm.
Urmatoarele caracteristici sunt OBLIGATORII pentru masina ce urmeaza a fi ofertata:
control numeric pe minim 4 axe servomotorizate, lungime active indoire minim
1200mm, forta apasare minim 40 tone, viteza de lucru pe axa Y minim 12 mm/sec,
cursa axa X mimnim 500mm, controller 3D intuitiv cu simulator si detective coliziuni,
posibilitate de import fisiere DXF/DWG, lucrul cu biblioteci de scule, selectarea sculelor
functie de piesa de indoit, sistem de protectie operatori cu bariere luminoase,
actionare la pedala, sistem prindere scule tip “euro style”, display color tip touch de
minim 15 inch, comunicare USB si serial RS232 si/sau RS422, garantie minim 12 luni.
De asemenea, utilajul trebuie sa fie certificat CE si sa respecte toate reglementarile
actuale cu privire la siguranta in exploatare. 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 60
de zile de la desemnarea castigatorului si semnarea contractului.
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”. Data limita de depunere a ofertelor (electronic la adresele indicate in instructiunile
de ofertare) este 11 Ianuarie 2016, 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
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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
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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