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Informatii generale

DENUMIRE ACHIZITIE: REABILITARE CENTRU DE ZI PENTRU
PERSOANE VARSTNICE - CLUBUL SENIORILOR 2

Data publicare: 01.07.2022 13:29

Cod si denumire CPV: 71327000-6 Servicii de proiectare a
structurilor portante (Rev.2)

Data finalizare: 01.07.2022 13:58

Finantare prin fonduri comunitare: Nu Data de raspuns a ofertantului: 01.07.2022 13:55

Tip de contract: Servicii Data de raspuns a autoritatii contractante: 01.07.2022 13:58

Stare: Oferta acceptata

Autoritatea contractanta Operator economic

Denumire: DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA DEVA Denumire: S.C. STIGMA BUILDING MANAGEMENT S.B.M. S.R.L.

CUI: 15326502 CUI: 27318295

Adresa: Strada: ion luca caragiale, nr. 4, Sector: -, Judet: Hunedoara,
Localitate: Deva, Cod postal: 330152

Adresa: Strada: Nisipului, nr. 40N, Sector: -, Judet: Brasov, Localitate:
Cristian, Cod postal: 507055

Localitatea, Tara: Deva, Romania Localitatea, Tara: Cristian, Romania

Telefon: +40 254218030 Telefon: +40 769100200

E-mail: achizitii.das@gmail.com E-mail: cristea@stigma.ro; office@stigma.ro

Website: www.primariadeva.ro Website: www.stigma.ro

Informatii cumparare directa

Descriere Contractul are drept scop elaborarea DALI + documentatii de avize
si acorduri + expertiza tehnica + audit energetic + verificare tehnica.
Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei
A. Lucrari de recompartimentare in vederea desfasurarii activitatii
Centru de zi pentru persoane varstnice - Clubul Seniorilor 2 B.
Realizarea racordului de apa, gaze aferente si electric conform
acestei solutii; C. Reabilitare instalatie electrica, termica, sanitara. D.
Reabilitare tamplarie interioara si exterioara; E. Instalatii de curenti
slabi, de detectie si alarmare la incendiu, de supraveghere video,
sistem de avertizare la efractie, sistem de sonorizare, sistem voce-
date si sistem cablu TV, sistem de climatizare si/sau ventilare
mecanica pentru asigurarea calitatii aerului interior cu recuperare de
energie termica; F. Refacere acoperis/ izolare termica a planseului G.
Executia de compartimentari si finisaje interioare; H. Asigurarea unui
acces facil in cladire pentru persoane cu dizabilitati pentru a fi
respectate standardele impuse de legislatia in vigoare; Documentația
tehnico-economică va fi realizată în conformitate cu legislația în
vigoare (HG nr. 907/2016)

Conditii de livrare la sediul autorității contractante

Conditii de plata pentru fiecare etapă, pe baza procesului – verbal de recepție fără
obiecțiuni, in termen de maxim 30 zile calendaristice de la primirea
facturii

Repere achizitionate Cantitate Valoare achizitie (RON fara TVA)

REABILITARE CENTRU DE ZI
PENTRU PERSOANE
VARSTNICE - CLUBUL
SENIORILOR 2

Solicitata: 1 Pret estimat: 25.200,00

Numar de referinta: 148 Ofertata: 1 Pret de vanzare: 25.200,00
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Pret de catalog: 25.200,00 RON/contract Valoare estimata: 25.200,00

Cod si denumire CPV: 71327000-6 - Servicii
de proiectare a structurilor portante (Rev.2)

Valoare de vanzare: 25.200,00

Descriere: Contractul  are drept  scop elaborarea DALI  + documentatii de avize  si acorduri  + expertiza  tehnica  + audit energetic  +
verificare  tehnica.
Obiective  generale, preconizate  a fi atinse prin realizarea  investitiei
A. Lucrari  de recompartimentare   in vederea  desfasurarii  activitatii  Centru de zi pentru  persoane  varstnice
-  Clubul  Seniorilor  2
B. Realizarea  racordului  de apa, gaze aferente  si  electric  conform  acestei  solutii; C. Reabilitare  instalatie  electrica,  termica,  sanitara.
D. Reabilitare  tamplarie  interioara  si exterioara;
E.  Instalatii   de  curenti   slabi,  de  detectie   si alarmare   la  incendiu,   de  supraveghere   video,   sistem  de avertizare  la efractie,  sistem
de sonorizare,   sistem  voce-date   si sistem  cablu  TV, sistem  de   climatizare si/sau ventilare  mecanica  pentru  asigurarea  calitatii  aerului
interior  cu recuperare  de energie termica;
F.  Refacere  acoperis/ izolare  termica  a planseului
G. Executia  de compartimentari   si finisaje  interioare;
H. Asigurarea  unui acces  facil in cladire  pentru  persoane  cu dizabilitati  pentru  a fi respectate  standardele impuse de legislatia  in
vigoare;
Documentația tehnico-economică va fi realizată în conformitate cu legislația în vigoare (HG nr. 907/2016) și ținând cont și de prevederile
Ghidului Solicitantului aferent axei prioritare sus menţionate. În cazul în care Ghidul Solicitantului va fi actualizat, documentația tehnico-
economică va fi și ea actualizată conform modificărilor, ori de cite ori se va impune acest lucru.
Pentru  aceasta  investitie,  Directia  de Asistenta  Sociala   are in vedere  ca sursa de finantare  bugetul  Local, conform  programului   de
investitii  publice  aprobat  conform  legii.
In Bugetul  de Venituri  si Cheltuieli   al Directiei  de Asistenta   Sociala   pentru  anul 2022,  proiectul   va fi incadrat  in capitolul  bugetar
71.01  Titlul71.01.30.

TOTAL Valoare de vanzare: 25.200,00 RON
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