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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: BIANCA CRISTIANA POANTA   In atentia: : COSMINA ELENA BOLDA   

 
ANUNT 
 
Denumire contract: 
servicii de stabilire a valorii de vanzare raportat la pretul pietei 
Data limita depunere oferta: 

01.02.2022 12:00 

Tip 
anunt: 

Cumparari 

directe 

Tip 
contract: 

Servicii 

Cod si denumire 
CPV: 

79419000-4 - Servicii 

de consultanta in 

domeniul evaluarii 

(Rev.2) 

Valoare 
estimata: 

4.201,68  RON 

 

Caiet de 
sarcini: 

Caiet de sarcini 

si formulare.pdf 

Descriere contract: 
servicii de stabilire a valorii de vânzare raportat la pretul pietei pentru locuintele construite din fondurile st
atului, aflate în proprietatea privata a statului si administrate de Consiliul Local Deva prin Directia de Asist
enta Sociala Deva 
Conditii referitoare la contract: 
Cerintele tehnice ale achizitiei sunt prezentate in caietul de sarcini ce poate fi consultat pe site-ul www.pri
mariadeva.ro - achizitii publice - anunturi achizitii publice 2022 - Directia de Asistenta Sociala Deva. Prest



atorul este raspunzator atât de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cât si de c
alificarea personalului folosit pe toata durata contractului. Prestatorul va depune la sediul autoritatii contra
ctante, urmatoarele documente în trei exemplare: - Raportul de evaluare - Raportul de evaluare va fi reda
ctat obligatoriu in limba româna - Este obligatorie stampilarea fiecarei pagini a lucrarii - Alte documente Pr
estatorul va realiza rapoartele de evaluare pentru locuinte, in baza unor comenzi scrise. Prestatorul trebui
e sa execute si sa finalizeze expertizele de evaluare în vederea stabilirii pretului de vânzare a locuintelor 
construite din fondurile statului, raportat la pretul pietei, la timp, în volum complet si la calitatea impusa de 
legile în vigoare si sa suporte toate costurile impuse de realizarea acestora pâna la finalizarea lor. Achizit
orul isi rezerva dreptul de a solicita rapoarte de evaluare doar pentru locuintele care urmeaza a fi vandute
. Achizitorul se obliga sa receptioneze Raportul de evaluare întocmit de catre prestator la sediul din Deva,
Str. I.L. Caragiale, nr.4. Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre prestator, cu O.P. în termen de ma
xim 30 de zile de la data înregistrarii facturii la sediul autorita?ii contractante, în contul prestatorului, desc
his la trezoreria statului. Plata se va face numai în baza facturilor emise, dupa receptionarea Rapoartelor 
de evaluare pentru imobilele solicitate. 

Conditii de participare: 
Documentele atasate ofertei conform caietului de sarcini si notei privind criteriile de calificare si selectie a 
ofertelor: 1. Declarație privind neîncadrarea în prevederile art.60 din Legea nr. 98/2016 (cerința este vala
bilă și pentru eventualii subcontractanți/asociati//terți, în temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016)– Form
ular 1 2. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului în conformitate cu prevederile Legii n
r. 26/1990, din care să rezulte ca obiectul de activitate al ofertantului include domeniul ce face obiectul ac
hiziției; 3. Autorizația pentru exercitarea acestei profesii eliberată de Asociația Națională a Evaluatorilor A
utorizați din România în condițiile stabilite de regulamentul său de organizare și funcționare, cu respectar
ea prevederilor Hotărârii nr. 353/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a U
niunii Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România. 4. Declarație/Acord privind prelucrarea datelor cu 
caracter personal- Formular anexat. 5. Oferta financiară trebuie să cuprindă și valoarea – lei fără TVA/rap
ort de evaluare; 6. Oferta tehnică. 
Criterii de atribuire: 
pretul cel mai scazut 

Informatii suplimentare: 

 


