
Vizualizare anunt 

•  PUBLICAT 

  

• NR ANUNT: ADV1309763 

  

•  TIP ANUNT: CUMPARARI DIRECTE 

  

•  DATA CREARE: 17.08.2022 15:52 

  

•  DATA PUBLICARE: 17.08.2022 15:52 

 

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: MIHAIELA STATESCU   In atentia: : COSMINA ELENA BOLDA   

 
ANUNT 
 

Denumire contract: 

Materiale sanitare pentru cabinetele medicale scolare 

Data limita depunere oferta: 

23.08.2022 14:30 

Tip 

anunt

: 

Cumparari 

directe 

Tip 

contract

: 

Furnizare 

Cod si 

denumir

e CPV: 

33140000-3 - 

Consumabile 

medicale 

(Rev.2) 

Valoare 

estimata: 

12.605,04  RO

N 

 

Caiet de sarcini: 

caiet de 

sarcini,nota,declaratii.pd

f 

Descriere contract: 

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


Materiale sanitare pentru cabinetele medicale scolare conform ordinului 438/2021,cabinete medical

e aflate in subordinea Directiei de asistenta sociala Deva 

Conditii referitoare la contract: 

Cerintele tehnice ale achizitiei sunt prezentate in caietul de sarcini ce poate fi consultat pe site-ul ww

w.primariadeva.ro - achizitii publice - anunturi achizitii publice 2022- Directia de Asistenta Sociala De

va. Livrarea se va face in baza comenzii ferme ; - Pretul produselor ofertate este ferm, exprimat in lei 

pe toata durata contractului; - Furnizorul va raspunde pentru calitatea produselor livrate, autoritatea 

contractanta fiind in drept sa solicite inlocuirea gratuita a produselor depreciate sau necorespunzat

oare. Transportul se va face prin grija ofertantului, fara nici o obligatie din partea autoritatii contract

ante. Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre contractant cu O.P. în termen de maxim 30 de zil

e de la data înregistrarii facturii electronic 

Conditii de participare: 

Ofertantii vor depune urmatoarele documente: 1. Declarație privind neîncadrarea în prevederile 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 2. Certificat constatator si/sau certificat de inr

egistrare emis de Oficiul Registrului Comertului în conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1990, din 

care sa rezulte ca obiectul de activitate al ofertantului include domeniul ce face obiectul achiziției 3. 

Oferta financiară pentru fiecare produs solicitat in caietul de sarcini 4. Oferta tehnică -se vor atasa fo

tografii,; 5. Declarație/Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal – formular atasat 

Criterii de atribuire: 

pretul cel mai scazut 

Informatii suplimentare: 

ofertele si documentele ce le insotesc se vor transmite pe e-mail: achizitii.das@gmail.com pana in da

ta de 23.08.2022. ora 14:30, oferta de pret care va fi declarata castigatoare va fi incarcata si in SICAP, 

facand referire la numarul prezentului anunt publicitar. Ofertele depuse pe o alta adresa de e-mail s

au dupa data si ora limita de depunere a ofertelor vor fi respinse ca neconforme. Autoritatea contra

ctanta isi rezerva dreptul de a analiza si ofertele din catalogul electronic SICAP 

LISTA VERSIUNI ANUNT PUBLICITAR 
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