
Vizualizare anunt 

  PUBLICAT 

  

 NR ANUNT: ADV1296488 

  

  TIP ANUNT: CUMPARARI DIRECTE 

  

  DATA CREARE: 07.06.2022 11:34 

  

  DATA PUBLICARE: 07.06.2022 11:36 

 

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 supraveghere a lucrarilor 
Data limita depunere oferta: 

10.06.2022 10:00 

Tip 
anunt: 

Cumparari 

directe 

Tip 
contract: 

Servicii 

Cod si denumire 
CPV: 

71520000-9 - 

Servicii de 

supraveghere a 

lucrarilor (Rev.2) 

Valoare 
estimata: 

20.000,00  RON 

 

Caiet de 
sarcini: 

Caiet de sarcini 

si formulare.pdf 

Descriere contract: 
servicii de supraveghere a lucrarilor pentru obiectivul de investitii ”Realizare sistem de încălzire pentru im
obilul situat în Deva, str. 1 Mai, Nr. 27 (cămin Rempes)” 
Conditii referitoare la contract: 
Caietul de sarcini se poate consulta si pe site-ul site-ul www.primariadeva.ro - achizitii publice - anunturi d
e participare 2022 - Directia de Asistenta Sociala Deva. 



Conditii de participare: 
Documente atasate ofertei: - Declarație pe propria răspundere a ofertantului/asociatului/subcontractantulu
i/ terțului susținător privind evitarea conflictului de interese în temeiul art. 60 din Legea nr. 98/2016 - Form
ular 1 - Declarație/Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal – Formular anexat; - Certificat const
atator emis de Oficiul Registrului Comerțului în conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1990, din care să r
ezulte ca obiectul de activitate al ofertantului include domeniul ce face obiectul achiziției și/sau Certificat d
e înregistrare; - documentul care face dovada autorizării în Domeniu 8. Instalații aferente construcțiilor (cl
asă de importanță C), subdomeniul 8.2 instalații termice, sanitare și de ventilație/climatizare și subdomeni
ul 8.3 instalații gaze naturale 
Criterii de atribuire: 
pretul cel mai scazut 

Informatii suplimentare: 
Ofertele si documentele solicitate se vor depune pe adresa de achizitii.das@gmail.com pana la data de 1
0.06.2022, ora 10:00, Ofertele depuse dupa data si ora precizata, sau pe alt mail decat cel din anunt vor f
i considerate neconforme. Produsele se vor achiziționa prin intermediul platformei SICAP cu ofertantul de
clarat câștigător. 

 


