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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 deratizare, dezinfectie si dezinsectie 
Data limita depunere oferta: 

27.06.2022 11:00 

Tip 
anunt: 

Cumparari 

directe 

Tip 
contract: 

Servicii 

Cod si denumire 
CPV: 

90921000-9 - 

Servicii de 

dezinfectie si de 

dezinsectie (Rev.2) 

Valoare 
estimata: 

40.119,32  RON 

 

Caiet de 
sarcini: 

Caiet de sarcini 

si formulare.pdf 

Descriere contract: 
servicii deratizare, dezinfectie si dezinsectie la imobilele aflate in administrarea das 
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. 



Conditii de participare: 
1. Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016 (cerința este valabilă și pe
ntru eventualii subcontractanți/asociati//terți, în temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016) – Formular 1 2. 
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului în conformitate cu prevederile Legii nr. 26/199
0, din care să rezulte că obiectul de activitate al ofertantului include domeniul ce face obiectul achiziției și/
sau Certificat de înregistrare fiscală 3. Autorizație pentru prestări servicii de dezinsecție/ dezinfecție/ derat
izare 4. Oferta financiară 5. Oferta tehnică 6. Declarație/Acord de prelucrare a datelor cu caracter person
al – formular atașat 
Criterii de atribuire: 
pretul cel mai scazut 

Informatii suplimentare: 
- 

LISTA VERSIUNI ANUNT PUBLICITAR 

 


