
Vizualizare anunt 

•  PUBLICAT 

  

• NR ANUNT: ADV1315971 

  

•  TIP ANUNT: CUMPARARI DIRECTE 

  

•  DATA CREARE: 20.09.2022 13:27 

  

•  DATA PUBLICARE: 20.09.2022 13:27 

 

DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA 

 

Denumire oficiala: DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA DEVA   CIF: 15326502   

Adresa: Strada ion luca caragiale, Nr. 4   Tara: Romania 

Tel: +40 254218030   Fax: +4 0254218030   E-mail: achizitii.das@gmail.com   Punct(e) de 

contact: COSMINA ELENA BOLDA   In atentia: : COSMINA ELENA BOLDA   

 
ANUNT 
 

Denumire contract: 

amenajare loc de joaca 

Data limita depunere oferta: 

23.09.2022 12:00 

Tip 

anunt: 

Cumparari 

directe 

Tip 

contract: 

Lucrari 

Cod si 

denumire CPV: 

45212120-3 - 

Lucrari de 

constructii de 

parcuri tematice 

(Rev.2) 

Valoare 

estimata: 

189.313,60  RON 

 

Caiet de 

sarcini: 

Documentatie si 

formulare.pdf 

Descriere contract: 

https://e-licitatie.ro:8881/
https://e-licitatie.ro:8881/
https://e-licitatie.ro:8881/
https://e-licitatie.ro:8881/


proiectare si executie pentru obiectivul de investiții ”Amenajare spațiu de joacă pe strada Nicolae Gri

gorescu“ 

Conditii referitoare la contract: 

Durata contractului - 60 de zile Proiectare (PT+ DE +verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic 

și a detaliilor de execuție + asistență tehnică din partea proiectantului); - 90 de zile faza de execuție a 

lucrărilor de la data ordinului de începere a lucrărilor. Proiectul tehnic, inclusiv detaliile de execuție s

e verifică, prin grija proiectantului, de către specialiști, verificatori de proiect atestați. Elaborarea Proi

ectului tehnic se va realiza ținând cont de soluțiile prezentate în DALI și va respecta conținutul cadru 

stabilit prin HG 907/2016. Documentatia poate fi consultata si pe site-ul www.primariadeva.ro-achizi

tii publice - Directia de Asistenta Sociala Deva- 2022, anunturi de participare. 

Conditii de participare: 

Documente anexate ofertei: 1. Declarație pe propria răspundere a ofertantului/asociatului/subcontr

actantului/ terțului susținător privind evitarea conflictului de interese în temeiul art. 60 din Legea nr. 

98/2016 - Formular 1 2. Declarație/Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal – Formular 2 3

. Oferta financiară întocmită astfel: - proiectare – Proiect tehnic și detalii de execuție – lei fără TVA - v

erificare verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție – lei fără TVA - as

istență tehnică din partea proiectantului – lei fără TVA; - execuție – lei fără TVA 4 Certificat constatato

r emis de Oficiul Registrului Comerțului în conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1990, din care să r

ezulte ca obiectul de activitate al ofertantului include domeniul ce face obiectul achiziției și/sau Certif

icat de înregistrare; 

Criterii de atribuire: 

pretul cel mai scazut 

Informatii suplimentare: 

Ofertele si documentele solicitate se vor depune pe adresa de achizitii.das@gmail.com pana la data 

de 23.09.2022, ora 12:00, Ofertele depuse dupa data si ora precizata, sau pe alt mail decat cel din an

unt vor fi considerate neconforme. Produsele se vor achiziționa prin intermediul platformei SICAP cu 

ofertantul declarat câștigător. 

LISTA VERSIUNI ANUNT PUBLICITAR 

 

https://e-licitatie.ro:8881/

