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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: STATESCU MIHAIELA VASILICA   In atentia: : COSMINA ELENA BOLDA   

 
ANUNT 
 

Denumire contract: 
contract LUCRARI DE REPARATII CURENTE, DIVERSE SI NEPREVAZUTE 

Data limita depunere oferta: 

01.04.2022 13:00 

Tip 
anunt: 

Cumparari 

directe 

Tip 
contract: 

Servicii 

Cod si 
denumire 
CPV: 

45453000-7 - 

Lucrari de 

reparatii 

generale si de 

renovare 

(Rev.2) 

Valoare 
estimata: 

210.084,03  RON 

 
Caiet de sarcini: 

caiet de 

sarcini,nota,declaratii.pdf 

Descriere contract: 
contract de lucrari de reparatii curente, diverse si neprevazute pentru imobile aflate in administrarea autor
itatii contractante, imobile prevazute in anexa la caietul de sarcini nr.8102/24.03.2022. imobilele se pot viz
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ita de potentialii ofertanti in baza unei programari prealabile in prezenta reprezentantilor autoritatii contrac
tante tel.0755878365. 

Conditii referitoare la contract: 
plata se va efectua cu OP in contul de Trezorerie al operatorului economic in termen de 30 de zile de la p
rimirea facturii fiscale, in baza situatiilor de lucrari depuse si a procesului-verbal de receptie la terminarea 
lucrarilor; durata de valabilitate a contractului va fi pana la data de 31.12.2022, cu posibilitatea de prelung
ire pentru primele 4 luni ale anului 2023, in conditiile art.165 din HG nr.395/2016; lucrarile se vor executa 
efectiv in baza comenzii autoritatii contractante, a devizului- oferta si a ordinului de incepere a lucrarilor. 

Conditii de participare: 
conform caietului de sarcini nr.8102/24.03.2022 si notei privind criteriile de calificare si selectie a ofertelor 
anexate, respectiv: 1. Declarație privind neîncadrarea în prevederile art.60 din Legea nr. 98/2016 (cerința 
este valabilă și pentru eventualii subcontractanți/asociati/terți, în temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/201
6)– Formular nr.1; 2. Declarație/Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal- Formular nr.2; 3. 
Certificat de înregistrare sau/și Certificat constatator - eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, din care s
a reiasă că ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar executarea de lucrări solicitate. 4. 
Calificare/specializare în domeniul instalațiilor electrice-electrician autorizat ANRE. 5. Calificare/specializa
re în domeniul instalațiilor - instalator. 6. Calificare/specializare în domeniul tâmplăriei și sudurii. 7. Oferta 
tehnica 8. Oferta financiara intocmita conform modelului din nota privind criteriile de calificare si selectie a 
ofertelor. 

Criterii de atribuire: 
cel mai bun raport calitate pret 

Informatii suplimentare: 
Ofertele si documentele care le insotesc se vor transmite pe e-mail achizitii.das@gmail.com pana in data 
de 01.04.2022, ora 13:00; ofertele transmise pe o alta adresa de e-mail decat cea mentionata in prezentu
l anunt nu vor fi evaluate; ofertele transmise dupa data si ora limita a ofertelor vor fi declarate neconforme
. autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a analiza si doar ofertele postate in SICAP. 
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