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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 proiectare 
Data limita depunere oferta: 

14.04.2022 13:00 

Tip 
anunt: 

Cumparari 

directe 

Tip 
contract: 

Servicii 

Cod si denumire 
CPV: 

79930000-2 - 

Servicii de 

proiectare 

specializata (Rev.2) 

Valoare 
estimata: 

12.605,00  RON 

 
Caiet de 
sarcini: 

Documentatie.pdf 

Descriere contract: 
servicii de elaborare a documentației faza DALI pentru obiectivul de investiții „Amenajare spațiu de joacă 
pe strada Nicolae Grigorescu” 
Conditii referitoare la contract: 
Cerintele tehnice ale achizitiei sunt prezentate in documentele anexate prezentului anunt care pot fi cons
ultate si pe site-ul www.primariadeva.ro - achizitii publice -Directia de asistenta sociala. In termen de 5 zil



e lucratoare de la data incheierii contractului, prestatorul va constitui garantia de buna executie, care va fi 
in valoare de 5% din valoarea contractului, fara TVA. 

Conditii de participare: 
Documente care se vor atasa ofertei: 1. Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea n
r. 98/2016 (cerința este valabilă și pentru eventualii subcontractanți/asociati//terți, în temeiul art. 170 (1) di
n Legea nr. 98/2016) – Formular 1; 2. Certificat constatator și/sau certificat de înregistarare emis de Ofici
ul Registrului Comerțului în conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1990, din care să rezulte ca obiectul d
e activitate al ofertantului include domeniul ce face obiectul achiziției; 3. Oferta financiară 4. Oferta tehnic
ă 5. Declarație/Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal – formular atașat 
Criterii de atribuire: 
pretul cel mai scazut 

Informatii suplimentare: 
Direcția de Asistență Socială Deva recomandă ofertanților să viziteze și să examineze amplasamentul pe
ntru a obține toate informațiile necesare în vederea elaborării ofertei. Amplasamentul poate fi vizitat de lu
ni-joi între orele 9:00 – 15:00 și vineri între orele 9:00 – 13:00. Persoană de contact în vederea vizitării am
plasamentului: Faur Daniel – tel: 0755878365. Ofertele si documentele solicitate se vor depune pe adres
a de achizitii.das@gmail.com pana la data de 14.04.2022, ora 13:00. Autoritatea contractantă va exclude 
ofertele depuse de către operatori economici cu care a avut încheiate contracte de achiziție publică și car
e nu și-au îndeplinit obligațiile contractuale sau și-au îndeplinit obligațiile contractuale în mod defectuos/c
u întîrziere. Ofertele depuse dupa data si ora precizata, sau pe alt mail decat cel din anunt vor fi consider
ate neconforme. Serviciile se vor achiziționa prin intermediul platformei SICAP cu ofertantul declarat câști
gător. 

LISTA VERSIUNI ANUNT PUBLICITAR 

 


