
 

 

 Ref.: ECM 112/09.09.2022 

Project: IMPROVED HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT SERVICES AT INDUSTRIAL ECOLOGICAL PARK - ECOPARK 

Case Number: 2021/330980 

 

 

SPECIFICAȚII TEHNICE ȘI ADMINISTRATIVE TECHNICAL AND ADMINISTRATIVE 
REQUIREMENTS 

CONTRACT: FURNIZARE CONTAINERE DE BIROU 
(MODUL TIP DUPLEX) 

CONTRACT: OFFICE CONTAINERS SUPPLY 
(DUPLEX TYPE MODULE) 

  

INFORMAȚII DESPRE PROIECT: PROJECT INFORMATION: 

Denumire: IMPROVED HAZARDOUS WASTE 
MANAGEMENT SERVICES AT INDUSTRIAL ECOLOGICAL 
PARK - ECOPARK 

Name: IMPROVED HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT 
SERVICES AT INDUSTRIAL ECOLOGICAL PARK - 
ECOPARK 

Contract finanțare: 2021/330980 Project Contract: 2021/330980 

Program finanțare: Programme: 

Mecanismul Financiar SEE 2014-2021 

Programul Dezvoltarea IMM-urilor în România 

Schemă Proiecte Individuale 

EEA Financial Mechanism 2014-2021 

Programme SMEs Growth Romania 

Individual Projects Scheme 

Limba Programului: engleză Programme language: English 

Beneficiar: ECOMASTER - SERVICII ECOLOGICE S.R.L. Beneficiary: ECOMASTER - SERVICII ECOLOGICE S.R.L. 

Durata: 01.05.2022 - 30.04.2023 Duration: 01.05.2022 - 30.04.2023 

  

INFORMAȚII DESPRE CONTRACT: CONTRACT INFORMATION: 

Denumire: Furnizare containere de birou  Name: Office containers supply 

Obiect: Containere de birou de tip modular - 2 buc. Subject: Office containers modular type - 2 units 

Valoarea estimată (EUR fără TVA):  19.600,00 Estimated value (EUR without VAT):  19.600,00 

Curs de schimb Inforeuro valabil pentru 09.2022:  

1 euro = 4,8657 lei 

Inforeuro exchange rate available for 09.2022:  

1 euro = 4,8657 lei 

Valoarea estimată (RON fără TVA):  95.465,72 Estimated value (RON without VAT):  95.465,72 

  

INFORMAȚII DESPRE MODUL DE PREZENTARE A 
OFERTEI - CERINȚE OBLIGATORII: 

INFORMATION ON OFFER SUBMISSION - 
MANDATORY REQUIREMENTS: 

Oferta tehnică: conform formular anexat Technical offer: as of template attached 

Oferta financiară: conform formular anexat Financial offer: as of template attached 

Ofertele care propun un preț mai mare decât valoarea 
estimată vor fi respinse. 

Tenders proposing a higher price than the estimated value will 
be rejected. 

Anexă obligatorie: Declarația privind absența conflictului de 
interese - model anexat 

Mandatory annex: Statement on the absence of conflict of 
interests - template attached 

Limba: Română sau bilingv română și engleză Language: Romanian or bilingual Romanian and English 

  

Termen pentru transmiterea ofertei: 17.09.2022 Tender submission deadline: 17.09.2022 

Transmitere prin e-mail la adresa: 
ecomaster.finantare@gmail.com  

Submission by e-mail at 
ecomaster.finantare@gmail.com  

  

  

Diana Teodor  

Administrator  

 

mailto:ecomaster.finantare@gmail.com
mailto:ecomaster.finantare@gmail.com


 

(Datele de identificare ale ofertantului) 

 
 
 

OFERTĂ TEHNICĂ 
 

 

ECHIPAMENT OFERTAT (denumire) ................... 

 

 

SPECIFICAȚII TEHNICE MINIMALE 
Specificațiile tehnice din prezentul document care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de 
fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație etc. sunt menționate numai pentru identificarea cu ușurință a 
tipului de produs/serviciu și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea unor operatori economici sau anumitor produse/servicii. 
Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea „sau echivalent”. 

 

CERINȚE MINIME OBLIGATORII CARACTERISTICI ECHIPAMENT 
Descriere specifică a modului de răspuns la cerință - ex.: 
valori exacte, acolo unde este cazul 

Dimensiuni interioare modul (L x l x h): 
aprox. 5,8 x 4,6 x 2,5 m 

................... 

Cadru: din profile din oțel curbat la rece, cu 
grosimea de aprox. 2,5 mm, sudate la cele 
4 colțuri 

................... 

Protecție anticorozivă: vopsea pentru 
suprafețe galvanizate de min. 80 microni 

................... 

Podea:  

Structură metalică zincată profilată la rece 
de aprox. 2,5 mm 

................... 

Pardoseală interioară hidrofugă cu 
grosimea de min. 19 mm 

................... 

Pereți exteriori: din panouri sandwich PU 
(spumă poliuretanică) cu grosime de aprox. 
60 mm 

................... 

Acoperiș:  

Tablă zincată dublu ondulată de aprox. 0,5 
mm cu izolație de vată minerală 100 mm 
standard C1 

................... 

Instalație electrică inclusă, min. 2 x 1,5 
cablu cupru 

................... 

Ferestre:  

2 bucăți - geam PVC alb, aprox. 1.600 mm 
x 1.100 mm, 2 aripi, 1 aripă înclinată și 
rotită, prevăzute cu rolă externă 

................... 

Geam termoizolant aprox. 4 x 16 x 4 mm ................... 

Pervaz exterior cu tratament de suprafață 
cu pulbere 

................... 

Ușă de exterior cu geam: cu un canat din 
oțel galvanizat de aprox. 900 x 2.050 mm 

................... 

Instalație electrică:  

Tablou electric echipat pe intrare cu o 
siguranță tetrapolară de 40A și 2 siguranțe 

................... 



 

CERINȚE MINIME OBLIGATORII CARACTERISTICI ECHIPAMENT 
Descriere specifică a modului de răspuns la cerință - ex.: 
valori exacte, acolo unde este cazul 

bipolare pentru circuitele de iluminat și 
prize, cu împământare curent 0,03 A 

Prize duble de perete 220 V, așezate pe 
tencuială - 4 buc. 

................... 

Întrerupător de lumină, așezat pe tencuială ................... 

Lumină fluorescentă 4 x 36 W inclusiv tub 
36W/20 + capace de lumină 

................... 

Încălzire: Convector electric aprox. 2.000 
W cu termostat, inclusiv priză și întrerupător 
automat suplimentar 

................... 

Răcire: AC 12000 btu tip invertor ................... 

 

 

 

TERMEN DE LIVRARE DE LA DATA COMENZII*  

DAP Parcul Ecologic Industrial - ECOPARK 

Ariceștii Rahtivani, jud. Prahova 

................... 

TERMEN DE PUNERE ÎN FUNCȚIUNE DE LA DATA LIVRĂRII ................... 

Observații (dacă este cazul) 

................... 

* Comanda poate fi transmisă oricând după semnarea contractului, cu încadrarea în termenele prevăzute pentru 
livrare și punere în funcțiune față de finalul perioadei de implementare a proiectului conform contractului de finanțare 

 
 
 

ASIGURAREA SERVICIILOR POST-VÂNZARE 

Perioada de garanție 
acordată de la data punerii 
în funcțiune 

................... luni 

Unitate autorizată pentru 
asigurarea serviciilor post-
vânzare în limba română sau 
în limba engleză 

Denumire: ................... 

Țara:  ................... 

Localitate: ................... 

Adresă: ................... 

e-mail: ................... 

website: ................... 

Servicii de asistență tehnică 
asigurate la distanță, în 
limba română sau în limba 
engleză 

................... 

 

 

Anexăm documente suplimentare conținând informații specifice de natură tehnică: 

 DA 

 NU 

 



 

 

Declarăm că produsul este conform cu reglementările tehnice emise de organismele de 
standardizare specifice: 

1. ..................... 

2. ..................... 

3. ..................... 

(...) ..................... 

și îndeplinește toate condițiile de calitate, conformitate și performanță prevăzute de legislația 
europeană în vigoare.  

 

 

 

 

 

Locul: ...................  

Data: ...................  

Denumirea ofertantului: ...................  

Numele persoanei autorizate să reprezinte ofertantul: ................... 

Funcția persoanei care semnează: ................... 

  



 

(Datele de identificare ale ofertantului) 

 
 
 

OFERTĂ FINANCIARĂ 

 

 

..................., cu sediul social la adresa: ..................., înregistrată la Registrul Comerțului sub 
nr. ..................., cod fiscal ..................., reprezentată legal de către ..................., în calitate 
de ...................,  

 

În scopul evaluării ofertei transmise în cadrul procedurii de atribuire a contractului de furnizare 
CONTAINERE DE BIROU TIP MODULAR în cadrul proiectului „IMPROVED HAZARDOUS 
WASTE MANAGEMENT SERVICES AT INDUSTRIAL ECOLOGICAL PARK - ECOPARK” - 
Case Number 2021/330980 organizată de ECOMASTER - SERVICII ECOLOGICE S.R.L. cu 
sediul social la adresa: Mun. Constanța, Bd. Aurel Vlaicu nr. 123A, Jud. Constanța, 

 

Declară și confirmă valoarea totală a ofertei pe care și-o asumă pe o durată de ................... 
zile calendaristice de la termenul limită pentru depunerea ofertei după cum urmează: 

 

Denumire produs UM Cant. Preț 
unitar 

Preț total 

 

TVA 

 

Preț total 

 

   (fără TVA) (fără TVA)  (cu TVA) 

...................*  Buc. 2     

COSTURI DE TRANSPORT    

COSTURI DE ASIGURARE    

COSTURI DE LIVRARE    

COSTURI DE MONTAJ/ PUNERE ÎN FUNCȚIUNE    

COSTURI CU INSTRUIREA PERSONALULUI DE OPERARE    

TOTAL OFERTĂ    

* Denumirea echipamentului precizată în oferta tehnică 

 

 

 

GRAFIC DE FACTURARE Procent din total ofertă Valoare Termen de 
facturare* 

Avans    

Plată intermediară nr. 1    

Plată intermediară nr. 2    

...................    

Plată finală    

* Prin raportare la comandă 

 

 

Locul: ...................  

Data: ...................  

Denumirea ofertantului: ...................  

Numele persoanei autorizate să reprezinte ofertantul: ................... 

Funcția persoanei care semnează: ................... 

 

 

  



 

Ofertant Tenderer 

............................ ............................ 

  

DECLARAȚIE STATEMENT 

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 141 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind 

prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute 
în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a 

fondurilor publice naționale aferente acestora, cu 
modificările și completările ulterioare 

concerning the non-compliance with the situations provided 
for in Art. 141 of Government Emergency Ordinance No 
66/2011 on the prevention, detection and sanctioning of 

irregularities in obtaining and using European funds and/or 
national public funds related thereto, as subsequently 

amended and supplemented 

  

  

Subsemnatul/Subsemnata ......................,  I, the undersigned ............................, 

în calitate de ...................... acting as ......................  

al ofertantului ...................... of the tenderer ......................, 

  

referitor la procedura de achiziție de regarding the procurement procedure of  

CONTAINERE DE BIROU OFFICE CONTAINERS  

organizată de ECOMASTER - SERVICII ECOLOGICE S.R.L., organised by ECOMASTER - SERVICII ECOLOGICE S.R.L., 

  

declar pe propria răspundere, sub sancțiunea falsului în 
declarații, așa cum este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr. 
286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările 
ulterioare, că nu mă încadrez în ipotezele descrise la art. 14 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind 
prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în 
obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor 
publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și 
completările ulterioare. 

I declare on my own honour, under penalty of false declarations, as 
provided for in Article 326 of Law No 286/2009 on the Criminal Code, 
as amended, that I do not fall within the hypotheses described in 
Article 14 of Government Emergency Order No 66/2011 on the 
prevention, detection and sanctioning of irregularities in obtaining 
and using European funds and/or national public funds related 
thereto, approved with amendments and additions by Law No 
142/2012, as amended. 

  

Subsemnatul/Subsemnata ......................,  I, the undersigned ............................, 

declar că voi informa imediat ECOMASTER - SERVICII 
ECOLOGICE S.R.L. dacă vor interveni modificări în prezenta 
declarație. 

declare that I will immediately inform ECOMASTER - SERVICII 
ECOLOGICE S.R.L. if any changes to this declaration will occur. 

  

De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și 
corecte în fiecare detaliu și înțeleg că ECOMASTER - SERVICII 
ECOLOGICE S.R.L. are dreptul de a solicita, în scopul verificării 
și confirmării declarației, orice informații suplimentare. 

I also declare that the information provided is complete and accurate 
in every detail and I understand that ECOMASTER - SERVICII 
ECOLOGICE S.R.L. has the right to request, for the purposes of 
verification and confirmation of the declaration, any additional 
information. 

  

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă 
cu realitatea sunt pasibil/pasibilă de încălcarea prevederilor 
legislației penale privind falsul în declarații. 

I understand that if this statement is not in line with the reality, I am 
liable for the violation of the provisions of the criminal law on false 
statements. 

  

  

Numele persoanei autorizate / Name of authorised person: ............................ 

Funcția persoanei autorizate / Position of the authorised person: ............................ 

Data completării / Date of completion: ............................ 
 

 
1 Art. 14 — (1) Pe parcursul aplicării procedurii de achiziție, beneficiarii persoane fizice/juridice de drept privat au obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situațiile de natură să determine 
apariția unui conflict de interese, și anume a situației în care există legături între structurile acționariatului beneficiarului și ofertanții acestuia, între membrii comisiei de evaluare și ofertanți sau în care ofertantul 
câștigător deține pachetul majoritar de acțiuni în două firme participante pentru același tip de achiziție. / During the application of the procurement procedure, the beneficiaries of private law natural/legal 
persons have the obligation to take all necessary measures to avoid situations likely to lead to a conflict of interest, namely the situation where there are links between the ownership structures of the 
beneficiary and its tenderers, between the members of the evaluation committee and the tenderers or in which the successful tenderer holds the majority stake in two participating companies for the same 
type of acquisition. 

(2) Încălcarea prevederilor alin. (1) se sancționează cu deduceri/excluderi din cheltuielile solicitate la plată/rambursare, în funcție de prejudiciul posibil de provocat ori deja provocat fondurilor europene și/sau 
fondurilor publice naționale aferente acestora. / The violation of paragraph (1) shall be punishable by deductions/exclusions from the expenditure requested for payment/reimbursement, depending on the 
possible damage caused or already caused to European and/or national public funds. 

Art. 15. (1) La depunerea ofertei în cadrul unei proceduri de achiziții, ofertantul este obligat să depună o declarație conform căreia nu se află în conflict de interese, așa cum este acesta definit 
la art. 14. / When submitting a tender in the context of a procurement procedure, the tenderer is obliged to submit a declaration that it does not have a conflict of interest as defined in Art. 14.  

(2) Dacă apare o situație de conflict de interese pe perioada derulării procedurii de achiziție, ofertantul are obligația să notifice în scris, de îndată, entitatea care a organizat această procedură și să ia măsuri 
pentru înlăturarea situației respective. / If a situation of conflict of interest arises during the procurement procedure, the tenderer shall immediately notify the entity which organised this procedure in writing 
and take steps to remove the situation. 

Art. 16. Dispozițiile prezentei secțiuni se completează corespunzător cu prevederile legislației naționale referitoare la conflictul de interese. / The provisions of this Section shall be supplemented accordingly 
with the provisions of national legislation on conflict of interest. 


		2022-09-09T16:44:10+0300
	Diana Teodor




