
Vizualizare anunt 

•  PUBLICAT 

  

• NR ANUNT: ADV1298476 

  

•  TIP ANUNT: CUMPARARI DIRECTE 

  

•  DATA CREARE: 16.06.2022 10:30 

  

•  DATA PUBLICARE: 16.06.2022 11:17 

 

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: 

Reabilitare Centru de zi pentru persoane vârstnice – Clubul Seniorilor 2 – Elaborare DALI, Expertiza teh

nica, Audit Energetic, Verificare tehnică 

Data limita depunere oferta: 

24.06.2022 13:00 

Tip 

anunt: 

Cumparari 

directe 

Tip 

contract: 

Servicii 

Cod si 

denumire 

CPV: 

79314000-8 - 

Studiu de 

fezabilitate 

(Rev.2) 

Valoare 

estimata: 

25.210,00  RON 

 

Caiet de 

sarcini: 

Documentatie 

Reabilitare 

Centru de zi 

Clubul de Seniori 

2.pdf 

Descriere contract: 

Servicii de elaborare a documentației faza DALI , expertiza tehnica, audit energetic, verificare tehnica p

entru obiectivul de investiții Reabilitare Centru de zi pentru persoane vârstnice – Clubul Seniorilor 2, im

obil aflat în administrarea Direcției de Asistență Socială Deva. Elaborarea documentație va fi realizata c

u respectarea prevederilor H.G. 907/2016. 

https://e-licitatie.ro:8881/
https://e-licitatie.ro:8881/
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Conditii referitoare la contract: 

Cerintele tehnice ale achizitiei sunt prezentate in documentele anexate prezentului anunt (nota concep

tuala , tema de proiectare, nota privind criteriile de calificare si selectie, modele formulare) care pot fi c

onsultate si pe site-ul www.primariadeva.ro - achizitii publice -Directia de asistenta sociala. In termen d

e 5 zile lucratoare de la data incheierii contractului, prestatorul va constitui garantia de buna executie, 

care va fi in valoare de 10% din valoarea contractului, fara TVA. 

Conditii de participare: 

Conform notei privind criteriile de calificare si selectie a ofertelor, se va respecta modul de elaborare și 

de prezentare a ofertei si va cuprinde : A) DOCUMENTE CARE INSOTESC OFERTA B) DOCUMENTE DE C

ALIFICARE C) PROPUNEREA TEHNICA D) PROPUNEREA FINANCIARA Oferta se întocmește în limba ro

mana. Pentru ca oferta să fie conformă și admisibilă trebuie sa îndeplinească toate cerințele obligatorii 

prevăzute in notă nr 15951/08.06.202;. 

Criterii de atribuire: 

Cel mai bun raport calitate-preț 

Informatii suplimentare: 

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

ta de 24,06,2022, ora 13:00. Ofertele depuse dupa data si ora precizata sau pe alt e-mail decat cel din a

nunt vor fi considerate neconforme. Serviciile se vor achiziționa prin intermediul platformei SEAP cu of

ertantul declarat câștigător. Autoritatea contractanta recomandă ofertanților să viziteze și să examineze 

amplasamentul pentru a obține toate informațiile necesare în vederea elaborării ofertei. Amplasament

ul poate fi vizitat de luni-joi între orele 9:00 – 16:00 și vineri între orele 9:00 – 13:00. Persoană de conta

ct în vederea vizitării amplasamentului: Faur Daniel – tel: 0755878365. 

LISTA VERSIUNI ANUNT PUBLICITAR 
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