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ANUNT DE PARTICIPARE/INVITAŢIE DE PARTICIPARE, 

pentru ofertanti, in vederea atribuirii contractului “Echipamente pentru procesarea si 
comercializarea produselor din carne de peste ”  din cadrul proiectului 

„Eficientizare ferma piscicola” 

PĂSTRĂVU SFĂRAŞ SRL 

 

 

PROCEDURA COMPETITIVA 

aplicabila solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii 
sau lucrări finanțate din fonduri europene 

 

“Echipamente pentru procesarea si comercializarea produselor din carne de peste ”  . Procedura 
derulata conform Ordinului nr. 1284/ 2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile 

solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări 
finanțate din fonduri europene. 

 

in cadrul proiectului 

“Eficientizare fermă piscicola” derulat in cadrul societatii PĂSTRĂVU SFĂRAŞ SRL 

 

finantat prin 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL PENTRU PESCUIT ŞI AFACERI MARITIME 2014 – 2020 , PRIORITATEA 
UNIUNII EUROPENE 2, STIMULAREA ACVACULTURII DURABILE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL 
MEDIULUI, EFICIENTE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL UTILIZĂRII RESURSELOR, INOVATOARE, 

COMPETITIVE ŞI BAZATE PE CUNOAŞTERE; 
 

 

 

Contractul de finanțare nr. 321 din 24.09.2019 

Cod SMIS 129879 
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ANUNT DE PARTICIPARE/INVITAŢIE DE PARTICIPARE, 

 

 

pentru ofertanti, in vederea atribuirii contractului, “Echipamente pentru procesarea si 
comercializarea produselor din carne de peste ”  din cadrul proiectului “Eficientizare ferma 
piscicola” din cadrul PASTRAVU SFARAS SRL 

 

 

Date ale achizitorului: 

PASTRAVU SFARAS SRL, cu sediul in Romania, jud. Salaj, com. Alamsu, sat Sfaras, nr. 98. inregistrata 

la Registrul Comertului cu nr. J31/550/2008 avand codul unic de inregistrare fiscala RO 24181095, 

si contul bancar deschis la Raiffeisen Bank; RON – RO91RZBR0000060018985632 

 

Date de contactare si informare: 

Adresa de depune a ofertelor si locatia de implementare a proiectului: Sfaras, nr. 98, jud. Salaj, com. 

Alamsu, Romania; 

Persoana de contact: Chita Gheorghe Ioan – Manager Proiect,  

Mail: office@pastravariasfaras.ro – Tel: 0722.211.406 

Mijloacele de comunicare pentru procedura de atribuire: Documentației de atribuire și a specificații 

tehnice transmise prin URL: https://www.fonduri-ue.ro/anunturi 

 

 

Anunt: 

Achizitorul invită toate persoanele juridice interesate să depună oferte în scopul atribuirii 

contractului “Echipamente pentru procesarea si comercializarea produselor din carne de peste ” , 

conform documentatiei tehnice din cadrul proiectului “Eficientizare ferma piscicola” din cadrul 

PASTRAVU SFARAS SRL; 

 

Ofertele se depun in moneda LEI. Orice oferta care depaseste valoarea maxima este considerata 

neconforma, fiind respinsa automat. Preturile includ transportul si montajul catre locatia 

beneficiarului.   
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Pretul ofertei castigatoare ramane ferm pe toata perioada de derulare a contractului. Prin 

depunerea unei oferte, ofertantul accepta in totalitate si fara restrictii conditiile generale si 

particulare care guverneaza acest contract ca singura baza a acestei  

 

Ofertantii trebuie sa examineze cu grija prezenta documentatie si sa pregateasca oferta conform 

tuturor instructiunilor, formularelor si de specificatiile tehnice continute in aceasta documentatie. 

Specificatiile tehnice detaliate ale echipamentelor vor ajuta la o mai buna intelegere si cunoastere a 

produselor ofertate, fapt care va fi luat in considerare in analiza si stabilirea ofertei castigatoare. 

 

Depunerea unei oferte care nu contine toate informatiile cerute in termenul prevazut, va duce la 

respingerea ofertei. 

 

Legislatia aplicabila este Ordinul nr. 1284/ 2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile 

solicitanților/ beneficiarilor privați; 

 

Pe parcursul intregului proces de achizitie, se tine cont de principiul transparentei, al economicitatii, 

eficientei si al eficacitatii. Sunt preferate oferta cu cele mai multe avantaje pentru realizarea 

scopului proiectului/viitorului proiect. 

 

DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT(E) DE CONTACT 

În vederea implementării Proiectului cofinanţat prin POPAM ,, Eficientizare ferma piscicola” 

contract de finantare nr.321 din 24.09.2019, cod SMIS 129879 , se  demarează procesul de achiziţie 

având ca obiect: “Echipamente pentru procesarea si comercializarea produselor din carne de peste ”   
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Cuprinde urmatoarele echipamente: 

 

Nr.crt Denumire echipament 
Nr. de 
bucati 

necesare 

1 Masa de lucru inox 3 

2 Cantar cu etichetare legat la casa de marcat 5 

3 Casa de marcat 2 

4 Masa frigorifica de expunere peste pe gheata 1 

5 Ecran multimedia info client 2 

6 Acvariu de sticla complet echipat 2 

7 
Vitrina frigorifica verticala pentru expunere 
produse 

2 

8 
Vitrina frigorifica orizontala pentru expunere 
produse 

2 

9 Combina frigorifica pentru depozitare marfa 4 

10 Camera frigorifica cu podea. 1 

11 Agregat de racire pentru camera frigorifica 1 

12 
Chiuveta inox cu dozare apa actionata la 
genunchi 

3 

13 Dozator dezinfector maini  1 

14 Sterilizator ustensile de lucru 1 

15 Masina de gheata 1 

16 Asomator portabil 1 

17 
Mobilier magazin diverse (scaune, mobila pal, 
rafturi,birou,dulap,etc) 

1 

18 Cutit pentru filetat peste 15 

19 Dispozitiv electric ascutit cutite 1 

20 Masina de ambalare produs client in skin 1 

21 Masina automata pentru eviscerat pastrav 1 

22 Malaxor ingrediente 1 

23 Plita de preparare prin inductie 2 

24 Presa sprit pentru carnat din carne de peste 1 

25 Masina de ambalat cu termoformare caserole. 1 

26 Mixer ingrediente 2 

27 Autoclava pasteurizare si gatire 1 

28 Imprimanta pentru etichete borcane  1 

29 Camera de congelare cu congelare rapida. 1 
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30 Celula pentru afumare. 1 

31 
Sterilizator/ dezinfector maini si Sterilizator 
ustensile de lucru 

1 

32 Etuva cazan sterilizare borcane 1 

33 Masina de spalat si aspirat pardoseli 1 

34 Masina de spalat vase si navete tip tunel 1 

 

Valoarea estimată totala fără TVA este de este de 1,452,703.00 Ron 

Surse de finanţare: FEPAM  1,452,703.00 Ron 

Orice oferta care depaseste valoarea estimata totala, va fi respinsa. 

Criteriul de atribuire: 

Oferta cu cele mai multe avantaje pentru realizarea scopului proiectului/viitorului proiect. 
  

Termenul Limită de depunere a ofertelor 

Data: 10.05.2021 Ora: 08.00 AM 

Indiferent de modalitatea de depunere, respectiv transmitere, ofertantul isi asuma riscurile 

transmiterii ofertei.  (Depunere personala sau prin servicii de curierat) 

Orice ofertant are dreptul de a-si modifica/ retrage oferta numai inainte de data limita stabilita 

pentru depunerea ofertei si numai printr-o solicitare scrisa in acest sens.  

Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilită în documentaţia 

pentru ofertanţi sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus nu va fi evaluată de achizitor, 

acestea fiind păstrate la sediul achizitorului, nedeschise. 

Nu se accepta oferte alternative/ partiale. 

 Alte informatii suplimentare se pot obtine direct la sediul societatii sau la numarul de telefon 

0722211406. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Documentatie tehnica de achizitie, pentru ofertanti, in vederea atribuirii contractului 
“Echipamente pentru procesarea si comercializarea produselor din carne de peste ”    

 

din cadrul proiectului 

„Eficientizare ferma piscicola” 

derulat de PĂSTRĂVU SFĂRAŞ SRL 

 

 

Procedura competitiva, aplicabila solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor 
de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene, derulata conform Ordinului nr. 

1284/ 2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați 
pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene. 

 

in cadrul proiectului 

“Eficientizare fermă piscicola” derulat la societatea PĂSTRĂVU SFĂRAŞ SRL 

 

finantat prin 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL PENTRU PESCUIT ŞI AFACERI MARITIME 2014 – 2020 , PRIORITATEA 
UNIUNII EUROPENE 2, STIMULAREA ACVACULTURII DURABILE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL 
MEDIULUI, EFICIENTE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL UTILIZĂRII RESURSELOR, INOVATOARE, 

COMPETITIVE ŞI BAZATE PE CUNOAŞTERE; 
 

Contractul de finanțare nr. 321 din 24.09.2019 

Cod SMIS 129879 
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Specificatii tehnice pentru atribuirea  contractului “Echipamente pentru procesarea si 
comercializarea produselor din carne de peste ”    , conform documentatiei tehnice de mai jos.  
 

 

 

 

Documentatia include: 

 

 

Cap.1:    INFORMAŢII GENERALE DESPRE ACHIZITOR SI TERMENI DE DEPUNERE A OFERTELOR; 

 

Cap.2:  OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE; 

 

Cap.3: CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECTIE; 

 

Cap.4: INFORMAŢII DETALIATE ŞI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT PENTRU STABILIREA 

OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE 

 

Cap.5:  PREZENTAREA OFERTEI 

 

Cap.6: DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI (SPECIFICAŢIILE TEHNICE) 

 

Cap. 7: Formulare 
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1. INFORMAŢII GENERALE 

1.1. Achizitor: 

Denumire: 

PASTRAVU SFARAS SRL 

 

Adresă: Sat Sfaras, com. Almasu 

Strada:  

       Principala 

Număr:  

       98 

Cod poştal:  

     457017 

Localitate:  

SFARAS 

Ţara:  

ROMANIA 

Persoană de contact:   

Barta Ioan 

Chita Gheorghe Ioan 

Telefon: 

0722211406 

E-mail:  

office@pastravariasfaras.ro 

Fax:  

0260626126 

Adresă web:  

office@pastravariasfaras.ro 

 

1.2.  a) Termen limită de depunere a ofertelor (data şi ora): 

            10.05.2021 Ora: 08.00 AM 

           b) Adresa unde se primesc ofertele:  
La sediul achizitorului: sat Sfaras, nr. 98 , cod postal 457017,com. Almasu, jud. Salaj. 
Tel/fax: 0260626126, 0722233120, e-mail office@pastravariasfaras.ro, in zilele lucratoare, intre 
orele 07:00 – 16:00. 
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Indiferent de modalitatea de depunere, respectiv transmitere, ofertantul isi asuma riscurile 

transmiterii ofertei.  

 

Orice ofertant are dreptul de a-si modifica/ retrage oferta numai inainte de data limita stabilita 

pentru depunerea ofertei si numai printr-o solicitare scrisa in acest sens.  Este recomandat ca 

documentatia depusa fizic sa contina print pe o singura fata (nu fata-verso) . Documentatia va 

contine fila opis la inceputul ei. Pentru facilitarea identificarii specificatiilor tehnice ofertate, se 

recomanda prezentarea acestora sub forma tabelara (corespondenta intre caracteristicile tehnice 

minimale prevazute in prezenta documentatie si caracteristicile tehnice ale bunurilor/ 

echipamentelor ofertate); De asemenea, oferta va contine: perioada de garantie oferita pentru 

bunuri/ echipamente; modalitatea de acordare service, timpul de interventie in cazul semnalarii unei 

defectiuni; localizarea service-ului; termen maxim de livrare, alte informatii relevante; 

 

Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilită în documentaţia 

pentru ofertanţi sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus nu va fi evaluată de achizitor, 

acestea fiind păstrate la sediul achizitorului, nedeschise. 

Nu se accepta oferte alternative/ partiale. 

 

2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE 

Descriere: 

2.1 Denumirea contractului de achiziţie: 

Titlu proiect: ,, Eficientizare ferma piscicola “Echipamente pentru procesarea si comercializarea 

produselor din carne de peste ”   

 

2.1.2 Descrierea echipamentelor ce vor fi achiziţionate 
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In vederea realizarii obiectivelor din proiect, vor fi achizitionate mai multe tipuri de 

echipamente, specifice, descrise mai jos in specificatiile tehnice. 

 

 

2.1.3. Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare 

a) lucrări □ b) produse X c) servicii □ 

Principala locaţie a lucrării: 

Sat SFARAS 

Principalul loc de livrare: 

Sat Sfaras nr. 98, Salaj 

Principalul loc de prestare: 

Sat Sfaras nr. 98, Salaj 

2.1.4. Durata contractului de achiziţie 

3 luni de la data semnării contractului de ambele părţi 

 

3. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECTIE  

 

 

3.1) Situaţia personală a candidatului /ofertantului 

 

Declaraţii privind Conflictul de 

Interese 

 

Solicitat   X        Nesolicitat  □ 

în ipotezele descrise la art. 15 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 
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Cerinţă obligatorie:  

 (cf. art. 15 din OUG 66/2011- formularul standrad);  

 

 

3.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) 

 

Persoane juridice/fizice române Cerinţă obligatorie:  

Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului/ 

autorizaţie de funcţionare / inclusiv anexele. 

Certificatul de înregistrare emis de Oficiul Naţional al 

Registrului Comerţului* , copie lizibila cu mentiunea ,, conform 

cu originalul”, semnatura autorizata si stampila. 

Atenţie! Ofertantul  trebuie să facă dovada că are codul CAEN 

asociat obiectului contractului 

- pentru persoane fizice autorizaţie de funcţionare / 
altele echivalente pentru a dovedi apartenenţa la 
categoria profesională impusă de îndeplinirea 
contractului. 

 

Persoane juridice /fizice străine 

 

 

Cerinţă obligatorie: documente care dovedesc o formă de 

înregistrare / atestare ori apartenenţa din punct de vedere 

profesional. 
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3.3) Situaţia  economico-financiară                                   

 

Informaţii privind situaţia 

economico-financiară 

 

Solicitat    □      Nesolicitat X 

 

 

Dacă se solicită, se vor preciza documentele din care să rezulte 

că are capacitatea de a îndeplini contractul. 

 

 

3.4) Capacitatea tehnică şi/sau profesională 

Informaţii privind  capacitatea 

tehnică 

 

Solicitat  □        Nesolicitat X 

 

Experienţa similară  

 

- Dovedirea experientei in comercializarea lor. 
 

 

Informaţii privind 

subcontractanţii 

 

Solicitat  X        Nesolicitat □   

 

Se poate solicita o copie a certificatului de înregistrare a 

subcontractantului la Oficial Registrului Comertului de pe 

lângă Tribunalul Teritorial 
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4. INFORMAŢII DETALIATE ŞI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT PENTRU 

STABILIREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE 

Oferta cu cele mai multe avantaje pentru realizarea scopului proiectului/viitorului proiect. 

5. PREZENTAREA OFERTEI 

5.1 Limba de redactare a 

ofertei 

Limba română 

5.2 Moneda în care este 

exprimat preţul 

contractului 

Lei  

5.3 Perioada minimă de 

valabilitate a ofertei 

90 zile 

5.4 Modul de prezentare a 

ofertei (tehnic şi financiar) 

Precizări: 

Declaraţii privind Conflictul de Interese  (cf. art. 15 din 

OUG 66/2011- formularul nr.1);  

 

Persoane juridice/fizice române: 

- certificat constatator emis de Oficiul Registrului 

Comerţului/ autorizaţie de funcţionare / inclusiv anexele  

- copie a certificatului de înregistrare emis de Oficiul 

Naţional al Registrului Comerţului 

Atenţie! Ofertantul trebuie să facă dovada că are codul 

CAEN asociat obiectului contractului 

- pentru persoane fizice autorizaţie de funcţionare 
/ altele echivalente pentru a dovedi apartenenţa 
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la categoria profesională impusă de îndeplinirea 
contractului. 

 

Persoane juridice /fizice străine 

- documente care dovedesc o formă de 
înregistrare / atestare ori apartenenţa din punct 
de vedere profesional. 
 

 

Preţul ofertei, fără TVA – in RON . 

Se vor prezenta: 

- formularul de oferta si declaratia aferenta 
 

In cazul depunerii la sediu, ofertantul trebuie sa prezinte 

oferta intr-un exemplar original. 

Eventuale clarificari pot fi solicitate pana la data 

depunerii. 

 

 

5.5 Posibilitatea retragerii sau 

modificării ofertei 

Precizări: 

Ofertele depuse la o alta adresa sau dupa data si ora 

limita de depunere, nu vor fi luate in considerare la 

procesul de evaluare. 

Ofertantii isi pot modifica ofertele,daca acestia 

considera necesara modificarea, fiind luata in evaluare 
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ultima oferta depusa pana la data si ora limita. Dupa 

aceasta data si ora ofertele nu mai pot fi modificate, 

aceste fiind transferate spre Comisia de evaluare. 

 

5.6 Informaţii referitoare la 

termenele pentru livrarea 

bunurilor / prestarea 

serviciilor / execuţia 

lucrărilor 

 

Precizări: 

Termenul pentru finalizarea achizitiilor este de 3 luni de 

la semnarea contractului. Contractul se poate prelungi 

cu acordul partilor. 

 

5.7 Modalităţi de contestare a 

deciziei achizitorului de 

atribuire a contractului de 

achiziţie şi de soluţionare a 

contestaţiei 

Precizări: 

Contestatiile referitoare la decizia achizitorului se pot 

face in termen de 3 zile de la data comunicarii 

rezultatului evaluarii, si vor fi depuse personal la sediul 

SC Pastravu Sfaras SRL. 

Contestatiile vor fi solutionate in termen de o zi de la 

data depunerii acestora. 

 

5.8 Clauzele contractuale 

obligatorii, inclusiv 

condiţiile de actualizare / 

modificare a preţului 

contractului de achiziţie 

Precizări: 

Pretul contractului de achizitie este fix, stabilit in RON. 

Nu se accepta nici o alta oferta alternativa de 

actualizare a pretului. 
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6. DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI (SPECIFICAŢIILE TEHNICE MINIME) 

Proiectului cofinanţat prin POPAM ,, Eficientizare ferma piscicola”, prevede urmatoarele 

achizitii de echipamente: 

Specificatii echipamente: 

1.Masa de lucru inox. 

Masa de lucru inox andorsata cu polita inferioara, constructie inox, blat lucru cu margini 

rotunjite, picioare reglabile. Dimensiuni minime: 1600X600X850 mm. 

2. Cantar cu etichetare legat la casa de marcat 

Cantar electronic de mare precizie. Ideal pentru utilizatorii din domeniul Retail.  
Scala dubla de masurare si precizie, capacitate maxima de cantarire de 6 kg, precizie de 2/5g. 
Doua display-uri LCD cu contrast mare, unul orientat catre operator, iar celalalt vizibil clientului.  
De afisat 19 segmente iluminate pe un rand, astfel: 4 cifre pentru tara, 5 cifre pentru greutate, 
6 cifre pentru pret/unitate, 7 cifre pentru pretul total. 
Echipat cu imprimanta termica de bonuri si etichete. Imprimanta va permite tiparirea a o 
multitudine de informatii referitoare la produse ca, de exemplu: denumire, greutate, pret per 
unitate, suma de plata, cod de bare, data productiei, data expirarii sau informatii aditionale, 
cum ar fi cele despre provenienta produsului, ingrediente, sloganuri publicitare, logo-ul 
companiei si orice alte desene sau simboluri care sa personalizeze si sa evidentieze produsele 
dumneavoastra. 
Imprimanta sa tipareasca direct termic (fara ribon) etichete si bonuri cu latime de maxim 60mm 
si lungime de maxim 220mm, cu viteza de 80mm/sec. pentru etichete si 105mm/sec. pentru 
bonuri. Pentru consumabilele cu latime de 60mm, zona imprimata este de 56mm. Sistemul de 
alimentare cu consumabile sa permita incarcarea rapida si usoara a etichetelor sau bonurilor de 
imprimat. 
Tastatura cantarului conceputa pentru uz intensiv, acoperita cu o membrana de protectie la 
stropirea cu lichide. Taste programabile, pe langa tastele numerice si operationale, capacitate 
de stocare de min.1MB. 
Rezistent la socuri si suprasarcina, dar si de stropirea cu lichide. 
Cantarul sa se poate utiliza in medii cu umiditate crescuta, de pana la 85%, in medii cu 
temperaturi foarte scazute, de pana la -10°C sau foarte ridicate, de pana la +40°C. 
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3. Casa de marcat 
Casa de marcat, cu interfata serial si LAN, cu un design compact ce poate fi folosita in 
magazinele cu un numar mai redus de vanzari. 
Se poate conecta la un PC. 
Poate fi alimentata cu o rola de min. 58 mm latime, iar diametrul exterior de 50 mm. 
 Modalitati de plata, precum numerar, credit, card, voucher sau numerar cu valuta alternativa. 
Memoria fiscala este de min. 2500 raportari. 
 
4. Masa frigorifica de expunere peste pe gheata 
Exterior si interior din inox. Izolatie ecologica. Racire statica. Sistem de scurgere 
Posibilitate de pastrare peste si fructe de mare cu gheata 
Dezghetare automata. Panou de control digital. Iluminare pe baza de LED 
Dimensiuni exterioare minime: 150*85*97 cm 
Temperatura: 2/ 10°C 
Alimentare: 240 V 
Putere: min. 350 W 
 
5. Ecran multimedia info client 
Monitor curbat LED minim 35", UltraWide QHD, DisplayPort, 100Hz, FreeSync. 
 
 
6. Acvariu de sticla complet echipat 
Rama de inox, pereti transparenti, volum de apa min. 1 mc, filtru apa, compresor de aer, 
dispersoare de aer, sistem de golire, circuit de alimentare cu apa. 
 
7. Vitrina frigorifica verticala pentru expunere produse 
Minim 5 rafturi. Iluminare interioară uniformă tip Led. 
Refrigerare optimă. Evaporatorul ventilat. Pereți cu trei straturi, izolație perfectă.Comanda 
electronica.Ușă cu închidere magnetică.Unitate de compresor încorporată de tip tropicalizata. 

8.Vitrina frigorifica orizontala pentru expunere produse 
Alimentare: 240V. Dimensiuni minime: (LxAxH): 1520x1070x1220mm. Dimensiuni suprafata 
expunere minime (LxA): 1440x655mm. Temperatura: +1°/ +10°C. Dezghetare automata 
Cu sticla frontala. Blat de lucru din inox. Suprafata expunere realizata din inox 
Spatiu de depozitare. Panou frontal luminos. 
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9. Combina frigorifica pentru depozitare marfa 
Alimentare: 240V. Dimensiuni minime: (LxAxH): 1435x810x2090mm. Capacitate neta minim: 
1300 litri.Temperatura: -2°/ +8°C. Temperatura ambientala: minim +40°C. Izolatie termica. 
Realizata complet (interior/ exterior) din inox. Dezghetare automata Control electronic 

10. Camera frigorifica cu podea. 
Design compact. Curatare usoara. Optima pentru stocare produse peste. 
Volum minim 2,5 mc. Podea. Grosime perete mininim 80 mm. Izolație de primă clasa.  
Usi blocabile. Deschizător de urgență integrat. Prag din oțel inoxidabil 
Produs conform normelor în vigoare de igienă și siguranță, in conformitate cu reglementarile 
CE. 
 
11. Agregat de racire pentru camera frigorifica 
Alimentare: 240V 
Pentru camere frigorifice cu volum minim de 2,5 m³ 
Temperatura: -5°/+5°C 
Temperatura ambientala: +5°/+40°C 
Umiditate: 80% 
 
12. Chiuveta inox cu dozare apa apa actionata la genunchi 
Fabricata complet din otel inoxidabil. 
Chiuveta profesionala potrivita pentru magazine,restaurante.  
Curatare rapida si usoara 
Include robinetul si suportul de perete 
Include dozator de sapun 
 
13. Dozator dezinfector maini 
Potrivit pentru spatii publice 
Compatibil cu sapun lichid sau dezinfectant 
Tip alimentare: baterii 
Senzor infrarosu de detectare a mainii 
Cantitate dozata reglabila 
Set de fixare 
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14. Sterilizator ustensile de lucru 
Sterilizeaza cu ajutorul luminii ultraviolete bactericide. 
Echipat cu un intrerupator pentru a preveni functionarea in timp ce usa este deschisa. 
Cronometru integrat reglabil pana la 60 de minute. 
 
 
 
15. Masina de gheata 
Constructie Inox AISI 304 
Fulgi de gheata 
Capacitate Productie minim  200 kg/24 h 
Capacitate Stocare 110 kg 
Tip Racire Aer 
Alimentare Electrica 240 V 
 
 
16. Asomator portabil 
Recomandat pentru asomarea peștilor imediat după recoltare în vederea sacrificării, procesarii 
sau manipulării, conform normelor europene. 
Pentru utilizare directa in vasul de recoltare (vol. max. 100 L)Alimentare: AC 240V, 50/60 
Hz,Clasa de protectie: IP55 

17. Mobilier magazin diverse (scaune, mobila pal, rafturi,birou,dulap,etc) 

In conformitate cu designul de la spatiul ce urmeaza a fi achizitionat. 

 

18. Cutit pentru filetat peste. 

Lama flexibila din inox 

Cutit speciala pentru eviscerare si filetare peste. 

 

19. Dispozitiv electric ascutit cutite 
Disc diamantat.Comutator pornit-oprit.Faza 1: ascutire.Faza 2: lustruire. Potrivit pentru lamele 
drepte sau zimtate. 
 

 

 

mailto:office@pastravariasfaras.ro
http://www.pastravariasfaras.ro/


PĂSTRĂVU SFĂRAŞ SRL 
 

J31/550/2008, RO 24181095 - Sfăraş, nr. 98, Com. Almaşu, Jud. Sălaj  
Tel. 0260 701 245, Fax. 0260 701 246,  Mobil: 0722 211 406 
office@pastravariasfaras.ro   /  www.pastravariasfaras.ro 

 
 

  
 
 

Page 20 of 27 
 

P
ag

e2
0

 

20. Masina de ambalare produs client in skin 

Masina ambalare proiectata pentru ambalarea in vacum a produselor alimentare  
Corpul si camera din otel inoxidabil 304 de inalta calitate. 
Cavitate mare in partea de jos si capac bombat ce permite ambalarea portiilor mari. 
Capac transparent, fabricat din material de inalta densitate, ce face posibila controlarea vizuala 
a procesului de ambalare. 
Masina ambalare vacuum cu camera  cu dimensiunile minime 330 x 480 mm, 
alimentare 240V, prevazuta cu afisaj digital si este usor de utilizat. 
Timp de sigilare reglabil. Indicator de presiune. 
 

21. Masina automata pentru eviscerat pastrav 

Masina proiectata pentru eviscerare pastrav intre 300 si 700 grame. 
Eviscerare automata 40 pesti pe minut. 
Alimentare trifazica. 
 

22. Malaxor ingrediente 

Mixer cu bol. 

Capacitate min. 35l 

Material inox. Framantare, amestecare. sistem de siguranta. 

 

23. Masa de lucru inox 

Masa de lucru inox andorsata cu polita inferioara, constructie inox, blat lucru cu margini 

rotunjite, picioare reglabile. Dimensiuni mm: 1600X600X850 

24. Plita de preparare prin inductie 

Plita profesionala, putere 5000W, 380V, Setare digitala a puterii, temperaturii si timpului prin 

touchscreen. Carcasa din otel inoxidabil,Putere 5000 W 

 

25. Cantar cu etichetare legat la casa de marcat 

Cantar electronic de mare precizie. Ideal pentru utilizatorii din domeniul Retail.  
Scala dubla de masurare si precizie, capacitate maxima de cantarire de 6 kg, precizie de 2/5g. 
Doua display-uri LCD cu contrast mare, unul orientat catre operator, iar celalalt vizibil clientului.  
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De afisat 19 segmente iluminate pe un rand, astfel: 4 cifre pentru tara, 5 cifre pentru greutate, 
6 cifre pentru pret/unitate, 7 cifre pentru pretul total. 
Echipat cu imprimanta termica de bonuri si etichete. Imprimanta va permite tiparirea a o 
multitudine de informatii referitoare la produse ca, de exemplu: denumire, greutate, pret per 
unitate, suma de plata, cod de bare, data productiei, data expirarii sau informatii aditionale, 
cum ar fi cele despre provenienta produsului, ingrediente, sloganuri publicitare, logo-ul 
companiei si orice alte desene sau simboluri care sa personalizeze si sa evidentieze produsele 
dumneavoastra. 
Imprimanta sa tipareasca direct termic (fara ribon) etichete si bonuri cu latime de maxim 60mm 
si lungime de maxim 220mm, cu viteza de 80mm/sec. pentru etichete si 105mm/sec. pentru 
bonuri. Pentru consumabilele cu latime de 60mm, zona imprimata este de 56mm. Sistemul de 
alimentare cu consumabile sa permita incarcarea rapida si usoara a etichetelor sau bonurilor de 
imprimat. 
Tastatura cantarului conceputa pentru uz intensiv, acoperita cu o membrana de protectie la 
stropirea cu lichide. Taste programabile, pe langa tastele numerice si operationale, capacitate 
de stocare de min.1MB. 
Rezistent la socuri si suprasarcina, dar si de stropirea cu lichide. 
Cantarul sa se poate utiliza in medii cu umiditate crescuta, de pana la 85%, in medii cu 
temperaturi foarte scazute, de pana la -10°C sau foarte ridicate, de pana la +40°C. 

26. Presa sprit pentru carnat din carne de peste 

Capacitate de 35 litri sau echivalentul in kg pasta: 30 kg. cu portionator manual. Dispozitiv 

pentru format hamburgeri cu diferite diametre si grosimi. Palnii din plastic (inox) incluse.  

 

27. Masina ambalat cu termoformare caserole. 

Constructie integrala din inox. 

Latime film interior si superior 420mm. 

Pas de inaintare 240-320mm 

Pompa vacum 100mc/h 

Sistem de paiere cu doua ghilotine pentru film rigid. 

Adancime cuib minim 50 mm. 

Trei matrite cu forma speciala pe partea inferioara a cuibului 

Productivitate: minim 6 cicli/min. 

Sistem de pozitionare a filmului superior personalizat. 
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28. Mixer ingrediente 

Mixer cu bol. 

Capacitate min. 35l 

Material inox. Framantare, amestecare. sistem de siguranta. 

 

29. Autoclava pasteurizare si gatire. 

Programarea valorii de contrapresiune  

Precizie de gestionare a procesului de sterilizare 

Monitorizare continua a procesului de sterilizare 

Racire rapida 

Sistem de siguranta  

 

30. Imprimanta pentru etichete borcane  

design compact și robust, cu utilitate comercială 
viteză de imprimare, de până la 100 mm/sec; 
imprimare pănă la 600 dpi 
Cerneluri pentru rezistența printului la umezeală, zgărieturi si agenți chimici; 
Cutter automat încorporat. Mod Roll to roll,  și mod roll to cut, cu tăiere automată a etichetelor 
din rolă 
Interfață USB și Ethernet. 
latime rola role, 51mm, 76mm sau 102mm, și lungime între 15mm si min. 30mm. 
 
 
 
31. Camera de congelare rapida 
Incarcare pana la 100 kg la temperatura  +90°C / +3°C (temperatura produsului) Performanta 2: 
incarcare pana la 60 kg la temperatura  +90°C / -18°C (temperatura produsului) 
Alimentare :  400  / 50 Hz-3N 
Agregatului de refrigerare de la +45°C / – 10°C   si +45°C / – 30° 
Temperatura ambientala: 32°C, 65% umiditate 
Constructie din otel inox 18/10 AISI 304 
Panou de control cu touch screen, cu posibilitatea de programare a fiecarei serii de produse 
introduse 
Decongelare automata 
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Carucior si rampa pentru introducere produse. 
 
32. Celula pentru afumare 

Celula fumare si fierbere peste 
Controlata prin touch screen. 
Fum orizontal 
Capaciate: 1 carucior cu dimensiunile minime:1000x1000x2000mm. 
Echipata cu generator de fum 
Alimentare cu rumegus. 
sistem de racire pentru fum rece.  
 
33. Sterilizator/ dezinfector maini si Sterilizator ustensile de lucru 

Dozator dezinfector maini 
Potrivit pentru spatii publice 
Compatibil cu sapun lichid sau dezinfectant 
Tip alimentare: 240V sau baterii 
Senzor infrarosu de detectare a mainii 
Cantitate dozata reglabila 
Set de fixare 
Sterilizator ustensile de lucru 

Compartiment sterilizare. 

Sterilizeaza cu ajutorul luminii ultraviolete bactericide si/sau ozon. 
Echipat cu un intrerupator pentru a preveni functionarea in timp ce usa este deschisa. 
Cronometru integrat reglabil pana la 60 de minute. 
 
33. Etuva cazan sterilizare borcane 

Etuva pentru sterilizat realizata din inox alimentar. Ventilatie fortata, programare si control 
automat al temperaturii, temperatura maxima  280 grade celsius. 
Prevazuta cu rafturi. Capacitate minim 100 borcane 200 ml. 
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34. Masina de spalat si aspirat pardoseli. 

dimensiuni compacte, potrivita pentru curatarea si intretinerea spatiilor de dimensiuni medii.  
panou de control cu sistem de siguranta 
indicator nivel baterie 
filtru pentru apa curata  
rezervor apa reziduala cu acces usor si rapid 
roti anti-urme 
rezervor rezistent la socuri si acid 
electrovalva, cu rol de protectie impotriva scurgerii apei cu detergent. 
sistem nou de reglare a presiunii pe racleta  
lamelele de aspirare si peria usor de inlocuit , fara a fi necesara utilizarea uneltelor 
 
 
 
 

35. Masina de spalat vase si navete tip tunel 

Constructia masinii din inox 
Dimensiune cos minim  50x50 cm 
minim 3 programe de spalare 
Alimentare: 400V 
Inaltime minima de incarcare: 42 cm 
Panou de control electro-mecanic 
Structura din inox inclusiv bazinul de spalare si boilerul. 
Picioare reglabile 
Pompa de clatire 
Protectie apa: IPX5 
Temperatura spalare: 55/ 60*C 
Temperatura clatire: 80/ 85*C 
Minim 5 cosuri incluse. 
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1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII 

 

1.1. Denumirea obiectivului de investiții 

           EFICIENTIZARE FERMA PISCICOLA 

 

1.2. Amplasamentul 

           LOC. SFARAS, NR. 98, COM. ALMASU, JUD. SALAJ 

 

1.6. Beneficiarul investiției  

 PASTRAVU SFARAS SRL 

LOC. SFARAS, NR. 98, COM. ALMASU, JUD. SALAJ 
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7. FORMULARE 

 

Formular nr. 1 

SOLICITANT / BENEFICIAR / OFERTANT / OFERTANT ASOCIAT 

Denumire societate, date de identificare si adresa: 

…………………………………………………………………………….. 

Nume reprezentant, functia si date de identificare: 

……………………………………………………………………………. 

 

DECLARATIE, 

privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 15 din Ordonanta de urgenta a Guvernului 

Romaniei nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in 

obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente 

acestora, cu modificarile si completarile ulterioare 

Subsemnatul/ a ............................................, in calitate de ………….…………….., referitor la 

procedura competitiva in vederea atribuirii contractului de “Lucrari de constructii cu 

echipamente aferente”  ,LOT 1, demarata de PĂSTRĂVU SFĂRAŞ SRL , in cadrul proiectului cu 

titlul “Eficientizare fermă piscicola”,  declar pe proprie raspundere, sub sanctiunea falsului in 

declaratii, 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. 15 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. 

Subsemnatul/ a ……………………………….. declar ca voi informa imediat PĂSTRĂVU SFĂRAŞ SRL , 

daca vor interveni modificari in prezenta declaratie. 
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De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg 

ca PĂSTRĂVU SFĂRAŞ SRL are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiei, 

orice informatii suplimentare. 

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de 

incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii. 

 

Data si locul completarii:  ……….................... 

 

(nume si functie persoana autorizata): 

…………………………………………………………………………….…………. 

 

(semnatura persoana autorizata): ……………………………………………………… 
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