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•  TIP ANUNT: CUMPARARI DIRECTE 
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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: COSMINA ELENA BOLDA   In atentia: : COSMINA ELENA BOLDA   

 
ANUNT 

 

Denumire contract: 

achiziție 2 unituri dentare 

Data limita depunere oferta: 

06.10.2022 13:00 

Tip 

anunt: 

Cumparari 

directe 

Tip 

contract: 

Furnizare 

Cod si 

denumire CPV: 

33126000-9 - 

Aparate de 

stomatologie (Rev.2) 

Valoare 

estimata: 

57.142,86  RON 

 

Caiet de 

sarcini: 

Doc atribuire 

unituri 

dentare.pdf 

Descriere contract: 

achiziție 2 unituri dentare pentru cabinetele de stomatologie școlară 

Conditii referitoare la contract: 

Cerintele tehnice ale achizitiei sunt prezentate in caietul de sarcini ce poate fi consultat pe site-ul www.

primariadeva.ro - achizitii publice - anunturi achizitii publice 2022- Directia de Asistenta Sociala Deva. Li

vrarea produselor se va face la sediul achizitorului, pe baza de comanda scrisa, într-o singură transă, în 

termen de 10 zile de la transmiterea unei comenzi ferme; Pretul produselor ofertate este ferm, exprima

t in lei pe toata durata contractului; Furnizorul va raspunde pentru calitatea produselor livrate, autoritat

ea contractanta fiind in drept sa solicite inlocuirea gratuita a produselor depreciate sau oare. Transport

ul se va face prin grija ofertantului, fara nici o obligatie din partea autoritatii contractante. Achizitorul se 

obliga sa plateasca pretul catre contractant cu O.P. în termen de maxim 30 de zile de la data înregistrari

https://e-licitatie.ro:8881/
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i facturii pe platforma RO e-Factura. Furnizorul va emite factura electronica și o va transmite prin siste

mul național privind factura electronică RO e-Factura. 

Conditii de participare: 

Ofertantii interesati vor prezenta : 1. Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea nr. 

98/2016 (cerința este valabilă și pentru eventualii subcontractanți/asociați//terți, în temeiul art. 170 (1) 

din Legea nr. 98/2016) – Formular 1. 2. Declarație/Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal – 

Formular 2. 3. Certificat constatator și/sau Certificat de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerțul

ui în conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1990, din care să rezulte ca obiectul de activitate al ofertan

tului include domeniul ce face obiectul achiziției. 4. OFERTA TEHNICĂ –se vor descrie caracteristicile teh

nice pentru produsele solicitate; se va face dovada îndeplinirii cerințelor minime privind produsele ofer

tate, prin prezentarea, după caz, a unora sau mai multora dintre următoarele informații și documente: 

descrieri / fotografii ale produselor care urmează a fi livrate. 5. OFERTA FINANCIARĂ pentru produsele s

olicitate în caietul de sarcini. Oferta financiară se va întocmi cu două zecimale. 

Criterii de atribuire: 

prețul cel mai scăzut 

Informatii suplimentare: 

Ofertele și documentele solicitate se vor depune pe adresa de achizitii.das@gmail.com pana la data de 

06.10.2022, ora 13:00. Ofertele depuse după data și ora precizată, sau pe alt mail decât cel din anunț vo

r fi considerate inacceptabile. Serviciile se vor achiziționa prin intermediul platformei SEAP cu ofertantul 

declarat câștigător 

 


