
 

                                                                                                               

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră” 

ANUNȚ DE INTENȚIE  

privind achiziția de utilaje și linie tehnologică de fabricat peleți 

Titlu proiect: „Creșterea competitivității SC Doralex Com SRL prin dezvoltarea unei noi 

activități” 

Proiect co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională 

Valoarea proiectului: 2.781.453 lei 

Contribuția Uniunii Europene din FEDR: 924.485,21 lei 

Contribuția Guvernului României: 150.497,59 lei 

Beneficiar: SC DORALEX COM SRL 

 

 SC DORALEX COM SRL, cu sediul în Cluj Napoca, județul Cluj, str. 

Maramureșului, nr.151/A, Birou Administrație, Biroul nr. 2, cod poştal: 400258, 

România, tel./fax 0364-116146, email office@doralexcom.eu, în calitate de beneficiar 

organizează cerere de oferte pentru achiziția:  

 

Nr. ctr Denumire Cantitate (buc.) 

1 Unitate de sortare material granular umed 1 

2 Unitate de măcinare tocătură verde de lemn 1 

3 Tocător mobil pentru deșeuri de lemn   1 

4 Linie tehnologică pentru fabricatia de peleti  1 

 

Documentația de atribuire (inclusiv în format electronic) este disponibilă la sediul 

societății începând cu data de 12.01.2012 și se va pune la dispoziție în urma solicitării 

scrise/fax/e-mail adresate societății la adresa și datele de contact de mai sus. 

Criteriu de atribuire: Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic 

Factori de evaluare: - propunerea financiară: 50% 

- propunerea tehnică: 50% 

        Valoarea estimată: 2.176.700 lei fără TVA 

        Termenul limită de depunere a ofertelor:  26.01.2012, ora 10,00 

Adresa la care se transmit ofertele: Cluj Napoca, județul Cluj, str. Maramureșului, 

nr.151/A, Birou Administrație, Biroul nr. 2, cod poştal: 400258, România 

Data și ora la care se deschid ofertele: 26.01.2012, ora 12,00 
Locația de deschidere a ofertelor: Cluj Napoca, județul Cluj, str. Maramureșului, 

nr.151/A, Birou Administrație, Biroul nr. 2, cod poştal: 400258, Romania 

        Procedura aplicată: cerere de oferte conform Anexei V la Contractul de 

finanțare, Norme interne de achiziţii, Instrucțiuni de achiziții pentru beneficiarii 

operatori economici privați ai Programului Operațional Sectorial „Creşterea 

Competitivității Economice" 

mailto:office@doralexcom.eu


      Legislația aplicată: Norme interne de achiziţii, Instrucțiuni de achiziții pentru 

beneficiarii operatori economici privați ai Programului Operațional Sectorial 

„Creşterea Competitivității Economice" 

 

        Reguli de participare: 

Ofertantul trebuie : 

- să îndeplinească condițiile de eligibilitate din Fișa de date a achiziției; 

- să demonstreze capacitatea de exercitare a activității profesionale, capacitatea tehnică 

și/sau profesională; 

- sa demonstreze capacitatea economico-financiară; 

 

Ofertele trebuie : 

- să fie valabile timp de 60 zile de la termenul limită pentru depunerea ofertelor; 

- să îndeplinească condițiile din Caietul de sarcini. 

 

  Nu se acceptă oferte parțiale. 

 

 


