SOLICITARE DE OFERTE
CER CLEANING EQUIPMENT S.R.L., cu sediul în Curtea de Argeș, str. Nordului nr. 13-15, jud. Argeș,
e-mail: tender6.molds@cer.kaercher.com, cod unic de înregistrare: 19306966, înregistrată la
Registrul Comerțului sub nr. J03/2104/2006, în calitate de solicitant al ajutorului de stat în temeiul
H.G. nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiect stimularea
investițiilor cu impact major în economie, cu modificările și completările ulterioare, invită
societățile interesate să transmită oferta lor pentru atribuirea contractului pentru achiziția de
„Matrițe de injecție piese din mase plastice”.
Obiectul contractului îl repezintă achiziționarea urmatoarelor matrițe de injecție pentru producția
pieselor din mase plastice:
1. Floater cod 5.628-013.0 - 1 bucata;
2. Strein relief cod 5.628-015.0 - 1 bucata;
3. Rotary handle black cod 5.628-014.0/ Rotary handle grey cod 5.628-035.0 - 1 bucata;
4. Catch for cable WD3 yellow cod 5.628-044.0/ Catch for cable WD3 black cod 5.628-070.0 - 1
bucata;
5. Hand Grip WD2 cod 5.628-016.0 - 1 bucata;
6. Hand grip suction hose curved cod 5.628-075.0 - 1 bucata;
7. Ring for hose storage cod 5.628-034.0 - 1 bucata;
Contractul va fi atribuit potrivit procedurii interne a CER CLEANING EQUIPMENT S.R.L. și va consta
din două etape: ofertare și negociere. Criteriul de atribuire a contractului este prețul cel mai scăzut,
aplicabil tuturor ofertelor care îndeplinesc cerințele minime de calificare prevăzute în
Documentația de ofertare precum și cerințele tehnice minime stabilite prin Specificațiile tehnice.
Termenul pentru depunerea ofertelor este 31 ianuarie 2020, orele 18:00.
Ofertele vor fi trimise doar în scris la adresa: CER CLEANING EQUIPMENT S.R.L., Curtea de Argeș,
str. Nordului nr. 13-15, jud. Argeș.
Pentru Documentația de ofertare și Specificațiile tehnice, precum și pentru orice alte clarificări,
puteți contacta CER CLEANING EQUIPMENT S.R.L. la adresa: tender6.molds@cer.kaercher.com .
Persoana de contact: Dl. OCTAVIAN STAN, manager de proiect.

REQUEST FOR TENDERS
CER CLEANING EQUIPMENT S.R.L., headquartered in Curtea de Arges, 13-15 North Street St.,
Arges County, email tender6.molds@cer.kaercher.com , CUI RO 19306966, registered with the
Trade Register under nr. J03/2104/2006, as an applicant of state aid under the procedure set forth

in Government Decision no. 807/2014, invites interested companies to submit their Tenders for the
aquisition of „Injection molds for plastic parts”.
The object of the contract is purchasing of the below injection molds for the production of the
plastic parts:
1. Floater cod 5.628-013.0 - 1 piece;
2. Strein relief cod 5.628-015.0 - 1 piece;
3. Rotary handle black cod 5.628-014.0/ Rotary handle grey cod 5.628-035.0 - 1 piece;
4. Catch for cable WD3 yellow cod 5.628-044.0/ Catch for cable WD3 black cod 5.628-070.0 - 1
pieve;
5. Hand Grip WD2 cod 5.628-016.0 - 1 piece;
6. Hand grip suction hose curved cod 5.628-075.0 - 1 piece;
7. Ring for hose storage cod 5.628-034.0 - 1 piece;
The contract will be awarded following CER CLEANING EQUIPMENT S.R.L. internal procedure,
consisting of two stages: tendering and negotiation. The award criteria is the lowest price, for any
tender that fulfils the qualification criteria stated in the Tender documentation as well as minimum
technical requirements as provided for in the Technical specifications.
Deadline for submission of tenders is 31st of January at 18:00 hours.
Tenders can be submitted only in writing at the following address: CER CLEANING EQUIPMENT
S.R.L., Curtea de Arges, 13-15 North St., Arges County.
For the Tender documentation and Technical specifications, as well as for further clarification
questions, you can contact CER CLEANING EQUIPMENT S.R.L. at tender6.molds@cer.kaercher.com
Contact person: Mr. OCTAVIAN STAN, project manager.

