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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: COSMINA ELENA BOLDA   In atentia: : COSMINA ELENA BOLDA   

 
ANUNT 
 

Denumire contract: 
SCAUNE PENTRU CABINETELE MEDICALE SCOLARE SI CABINETELE DE STOMATOLOGIE 

Data limita depunere oferta: 

26.01.2022 12:00 

Tip 
anunt: 

Cumparari 

directe 

Tip 
contract: 

Furnizare 

Cod si 
denumire 
CPV: 

39112000-0 - 

Scaune (Rev.2) 

Valoare 
estimata: 

16.806,72  RON 

 

Caiet de sarcini: 

caiet de sarcini, 

nota si 

declaratii.pdf 

Descriere contract: 
scaune pentru cabinetele medicale scolare si cabinetele de stomatologie conform caietului de sarcini 

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 
primirea facturii fiscale de achizitor. Plata se va efectua in baza facturii emise dupa semnarea procesului 
verbal de receptie a produselor de catre achizitor. livrarea produselor se va face in baza comenzii scrise 
a achizitorului, intr-o singura transa, in termen de 20 zile lucratoare de la transmiterea comenzii scrise, tra
nsportul pana la sediul achizitorului fiind gratuit. 
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Conditii de participare: 
conform caietelor de sarcini, notei si formularelor anexate: 1. Declarație privind neîncadrarea în prevederil
e art. 60 din Legea nr. 98/2016 (cerința este valabilă și pentru eventualii subcontractanți/asociati//terți, în t
emeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016) – Formular 1 anexat 2. Declarație/Acord de prelucrare a datelo
r cu caracter personal – Formular 2 anexat 3. Certificat constator și/sau Certificat de înregistrare emis de 
Oficiul Registrului Comertului în conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1990, din care să rezulte ca obie
ctul de activitate al ofertantului include domeniul ce face obiectul achiziției 5. Oferta tehnica - se vor atasa 
poze color ale produselor ofertate si se vor descrie caracteristicile tehnice pentru toate produsele solicitat
e 6. Oferta financiara pentru toate produsele solicitate. 

Criterii de atribuire: 
pretul ce mai scazut 

Informatii suplimentare: 
ofertele si documentele ce le insotesc se vor transmite pe e-mail: achizitii.das@gmail.com pana in data d
e 26.01.2022, ora 12:00. oferta de pret care va fi declarata castigatoare va fi incarcata si in SICAP, facan
d referire la numarul prezentului anunt publicitar. Ofertele depuse pe o alta adresa de e-mail sau dupa dat
a si ora limita de depunere a ofertelor vor fi respinse ca neconforme. documentele achizitiei pot fi consult
ate si pe site-ul www.primariadeva.ro - achizitii publice - anunturi achizitii publice 2022 - Directia de Asiste
nta Sociala Deva si sunt anexate prezentului anunt. autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a anali
za si ofertele din catalogul electronic SICAP. 
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