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                                                                                             Data:19.05.2021 
ANUNT 

Achizitie linie de productie pentru ambalaje de tip cofraje biodegradabile si 
compostabile, in cadrul proiectului ECOPACK - Productie inovativa ambalaje de 

protectie tip cofraje biodegradabile si compostabile, din pasta turnata, POR 2.1A 
Microîntreprinderi 

 
Titlul proiectului: "ECOPACK - Productie inovativa ambalaje de protectie tip cofraje 
biodegradabile si compostabile, din pasta turnata" 
 
DATE DE CONTACT BENEFICIAR PRIVAT 
Denumirea firmei: S.C. COLLECTOIL CENTER SRL S.R.L 
Forma de organizare: SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA 
Numar de inregistrare Registrul Comertului:   J1/300/2015 
Cod unic de inregistrare: RO34358330 
Sediul:  : str. Principala, nr. 371B, Sat Oiejdea, Galda de Jos, jud. Alba, cod postal 
517293, România 
Tel.: 0758.975.934; e-mail:  cefis.tina@gmail.com  
 
LOC DE IMPLEMENTARE SI LIVRARE: Municipiul Alba Iulia, str. Vasile Alecsandri, nr. 68 
 
OBIECTUL CONTRACTULUI 
Denumire contract: Achizitie linie de productie pentru ambalaje de tip cofraje 
biodegradabile si compostabile, din cadrul proiectului cu smis 131465 
Tipul contractului: contract de furnizare 
 
Principalul loc de furnizare echipamente:  
Termen de livrare: conform clauzelor contractuale si nu mai tarziu de 31.08.2021 
 
Durata contractului de achizitie: de la data semnarii contractului pana la data de 
31.08.2021 
Oferte alternative: NU sunt acceptate                           
 
Produs VALOARE ESTIMATA LEI 
Linie de productie pentru ambalaje 
de tip cofraje biodegradabile si 
compostabile din pasta turnata 
realizate prin procedura de 

862,341.7 lei fara TVA 
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termoformare  
 
OFERTELE MAI MARI CA VALOAREA TOTALA ESTIMATA POT FI LUATE IN 
CONSIDERARE SI SE VOR EVALUA. 
Se accepta oferte exprimate in lei, dolari sau euro. 
 
Specificatiile tehnice si Caietul de sarcini se pot obtine printr-o solicitare scrisa la 
adresa de e-mail cefis.tina@gmail.com si sunt publicate pe site-ul www.fonduri-
ue.ro/anunturi  
 
Plățile se vor efectua conform clauzelor contractuale stabilite cu ocazia atribuirii 
contractului de furnizare, partile avand posibilitatea de a  stabili ca platile se pot 
face fie in lei, fie in euro sau dolari, la cursul valutar de la semnarea contractului 
si de asemenea, partile au posibilitatea de a stabili ca pretul se poate achita in 
mai multe transe. 
 
Se acorda avans inainte de livrarea utilajului. 
 
Alte informaţii  si/sau clarificari pot fi obţinute: 
Persoana de contact: Reprezentant legal Rezmuves Tina-Dana, Tel.: 0758.975.934; 
e-mail:  cefis.tina@gmail.com  
 
Data limita de transmitere a ofertelor 26.05.2021, ora 16:00 
 
 
 
 
 
 
 
Finanțat prin: Programul Operaţional Regional 2014-2020 
Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii 
Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin 
facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi 
întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri – 2.1A Microintreprinderi  
   
Autoritatea de Management POR: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 
Administrației 
Organism Intermediar: Agenţia pentru Dezvoltare Regională CENTRU 


