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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: poantabianca@yahoo.com   Punct(e) de 

contact: Bianca Cristiana Poanta   In atentia: : COSMINA ELENA BOLDA   

 
ANUNT 
 
Denumire contract: 
servicii reevaluare mijloace fixe 
Data limita depunere oferta: 

26.08.2022 13:00 

Tip 
anunt: 

Cumparari 

directe 

Tip 
contract: 

Servicii 

Cod si denumire 
CPV: 

79419000-4 - Servicii 

de consultanta in 

domeniul evaluarii 

(Rev.2) 

Valoare 
estimata: 

16.806,72  RON 

 

Caiet de 
sarcini: 

Caiet de sarcini 

si formulare.pdf 

Descriere contract: 
servicii de reevaluare a imobilelor aflate în domeniul public si privat al municipiului Deva 
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. Prestatorul va depune la sediul autoritatii contra



ctante, urmatoarele documente în trei exemplare: - Raportul de reevaluare - Raportul de reevaluare va fi r
edactat obligatoriu in limba româna - Este obligatorie stampilarea fiecarei pagini a lucrarii - Alte document
e Prestatorul trebuie sa execute si sa finalizeze expertizele de reevaluare a bunurilor imobile, la timp, în v
olum complet si la calitatea impusa de legile în vigoare si sa suporte toate costurile impuse de realizarea 
acestora pâna la finalizarea lor. Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre prestator, cu O.P. în terme
n de maxim 30 de zile de la data înregistrarii facturii la sediul autoritatii contractante, în contul prestatorul
ui, deschis la trezoreria statului. Plata se va face numai în baza facturilor emise, dupa receptionarea Rap
oartelor de reevaluare pentru imobilele solicitate 

Conditii de participare: 
Prestatorul se obliga sa puna la dispozitia beneficiarului urmatoarele: 1. certificat constatator emis de Ofic
iul 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 achizitiei, 2. Autorizatia pentru exercitarea a
cestei profesii eliberata de Asociatia Nationala a Evaluatorilor Autorizati din România în condi?iile stabilite 
de regulamentul sau de organizare si functionare, cu respectarea prevederilor Hotarârii nr. 353/2012 pent
ru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Uniunii Nationale a Evaluatorilor Autorizati di
n România. 
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 2
6.08.2022, ora 13:00. Ofertele depuse dupa data si ora precizata, sau pe alt mail decat cel din anunt vor f
i considerate neconforme. Serviciile se vor achiziționa prin intermediul platformei SICAP cu ofertantul decl
arat câștigător. 
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