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Informatii generale

DENUMIRE ACHIZITIE: SERVICII DE CULEGERE DATE SPAȚII VERZI +
CREARE SET DATE RENNS - ORAS TARGU OCNA, JUD. BACAU

Data publicare: 29.12.2021 13:44

Cod si denumire CPV: 72310000-1 Servicii de procesare de date
(Rev.2)

Data finalizare: 29.12.2021 18:01

Finantare prin fonduri comunitare: Nu Data de raspuns a ofertantului: 29.12.2021 16:35

Tip de contract: Servicii Data de raspuns a autoritatii contractante: 29.12.2021 18:01

Stare: Oferta acceptata

Autoritatea contractanta Operator economic

Denumire: Orasul Tg.Ocna (Consiliul local Tg.Ocna) Denumire: S.C. FIDA SOLUTIONS S.R.L.

CUI: 4278620 CUI: 15974040

Adresa: Strada: Trandafirilor, nr. 1, Sector: -, Judet: Bacau, Localitate:
Targu Ocna, Cod postal: 605600

Adresa: Strada: Pop Gheorghe de Băseşti, nr. 11, Sector: -, Judet:
Maramures, Localitate: Baia Mare, Cod postal: 430155

Localitatea, Tara: Targu Ocna, Romania Localitatea, Tara: Baia Mare, Romania

Telefon: +40 0734995891 Telefon: +40 362802044

E-mail: valentin_miron@yahoo.com E-mail: office@fidasolutions.com

Website: www.orasul-targuocna.ro Website: www.fidasolutions.com

Informatii cumparare directa

Descriere Culegere date Spații verzi - identificare suprafețe spații verzi (aprox.
35-40 ha), arbori, elemente decorative, transpunere în format
geospațial, mapare pe structura modul Spații Verzi și pe
nomenclatoarele de tipuri (specii, categorii etc.) - completare
atribute specifice spațiu verde și vegetație (specie, diametru, etc.)
Valoare: 80.000 Lei + TVA Termen de execuție: 6 luni.
Creare și export set date RENNS, integrare date în aplicația GIS -
Servicii de creare date geospațiale referitoare la adrese și drumuri
pornind de la datele geospațiale existente sau preluate și create din
alte aplicații disponibile la beneficiar - Maparea datelor pe structura
RENNS – ANCPI - Pregătirea nomenclatoarelor unice pe baza datelor
text existente (cf HCL de alocare denumiri străzi și procedurilor
RENNS) -  Pregătirea setului de date pentru export în fișier .xml
pregătit pentru import și validare în aplicația
https://renns.ancpi.ro/renns-public/start/index.html - Suport pentru
autoritatea publică locală în vederea validării datelor importate.
Valoare: 55.000 Lei + TVA Termen de executie: 3 luni.

Conditii de livrare La adresa indicata de beneficiar.

Conditii de plata Conform conditiilor contractuale.

Repere achizitionate Cantitate Valoare achizitie (RON fara TVA)

SERVICII DE CULEGERE DATE
SPAȚII VERZI + CREARE SET
DATE RENNS

Solicitata: 1 Pret estimat: 135.000,00

Numar de referinta: 32 Ofertata: 1 Pret de vanzare: 135.000,00

Pret de catalog: 135.000,00 RON/bucata Valoare estimata: 135.000,00
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Cod si denumire CPV: 72310000-1 - Servicii
de procesare de date (Rev.2)

Valoare de vanzare: 135.000,00

Descriere: Culegere date Spații verzi
- identificare suprafețe spații verzi (aprox. 35-40 ha), arbori, elemente decorative, transpunere în format geospațial, mapare pe structura
modul Spații Verzi și pe nomenclatoarele de tipuri (specii, categorii etc.)
- completare atribute specifice spațiu verde și vegetație (specie, diametru, etc.)
Valoare: 80.000 Lei + TVA
Termen de execuție: 6 luni

Creare și export set date RENNS, integrare date în aplicația GIS
- Servicii de creare date geospațiale referitoare la adrese și drumuri pornind de la datele geospațiale existente sau preluate și create din alte
aplicații disponibile la beneficiar
- Maparea datelor pe structura RENNS – ANCPI
- Pregătirea nomenclatoarelor unice pe baza datelor text existente (cf HCL de alocare denumiri străzi și procedurilor RENNS)
- Sugestii pentru rezolvarea conflictelor conform regulamentului RENNS
- Pregătirea setului de date pentru export în fișier .xml pregătit pentru import și validare în aplicația https://renns.ancpi.ro/renns-
public/start/index.html
- Suport pentru autoritatea publică locală în vederea validării datelor importate
(în funcție de disponibilitatea și funcționarea aplicației RENNS nationale în urma importului și a procesării datelor)
Valoare:  55.000 Lei + TVA
Termen de executie: 3 luni

TOTAL Valoare de vanzare: 135.000,00 RON
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