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PENTRU ORIENTAREA ŞI DECIZIA DUMNEAVOASTRĂ 

ŞI PENTRU O ROMÂNIE MAI CURATĂ 

 
 

O F E R T Ă   U N I C Ă 
 
 

Societatea noastră este unic importator şi distribuitor în România şi Europa a unei 
instalaţii de provenienţă SUA, unică în lume, numită BAL PAC 2000, de eliminare a 
oricărui tip de deşeu prin dezintegrare, gazificare pirolitică, 100% ecologic. DECI NU 
PRIN ARDERE. O altă caracteristică importantă a acestei instalaţii este că prin 
dezintegrarea deşeurilor se obţine şi energie electrică. Capacitatea instalaţiei poate fi de 
12 to/zi, 25 to/zi şi 50 to/zi. La comandă se poate executa orice instalaţie cu capacitatea 
de până la 150 to/zi. 
 
Preţuri: 

 Instalaţia de 12 to/zi → 37 milioane USD; 
 Instalaţia de 25 to/zi → 52,5 milioane USD; 
 Instalaţia de 50 to/zi → 67,2 milioane USD; 
 Instalaţia de până la 150 to/zi → preţ negociabil. 

Preţurile includ TVA. 
 
Oferta include: 

» proiect implementare; 
» construcţie; 
» service; 
» mentenanţă; 
» finanţare, dacă este cazul, contra cost; 
» garanţie 15 ani. 
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Modalitate de plată: 

1) Avans 30% la semnarea contractului în felul următor: 
a) 19%, reprezentând valoarea TVA, în max. 5 zile lucrătoare de la 

semnarea contractului; 
b) 11% în max. 5 zile lucrătoare de la predarea proiectului către beneficiar; 

2) 30% în max. 5 zile lucrătoare de la aducerea ultimei piese a instalaţiei la locaţia 
beneficiarului; 

3) 30% în max. 5 zile lucrătoare de la punerea în funcţie a instalaţiei; 
4) 10% în max. 5 zile lucrătoare de la încheierea cu succes a testelor de mediu. 

 
Anexe la prezenta ofertă: 
1) Autorizaţia producătorului din SUA; 
2) Memoriu tehnic pentru instalaţia de 12 to/zi ce va fi montată până la sfârşitul anului 
2009 în loc. Ovidiu, jud. Constanţa; 
3) Prezentare BAL PAC 2000 (fişier .pps); 
4) Studiu de mediu; 
5) Studiu prefezabilitate. 
 
Aşteptăm comenzile dvs. pe fax 0241-631884 sau pe email: ghidgdy@gmail.com   
 
 

Cu anticipaţia colaborării, vă mulţumim 
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