
Vizualizare anunt 

•  PUBLICAT 

  

• NR ANUNT: ADV1325792 

  

•  TIP ANUNT: CUMPARARI DIRECTE 

  

•  DATA CREARE: 01.11.2022 10:01 

  

•  DATA PUBLICARE: 01.11.2022 10:38 

 

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 centrale termice, inclusiv montaj pentru locuințele sociale din Deva, str. Zăvoi, bloc 1-9 

Data limita depunere oferta: 

04.11.2022 13:00 

Tip 

anunt: 

Cumparari 

directe 

Tip 

contract: 

Furnizare 

Cod si 

denumire 

CPV: 

39715210-2 - 

Echipament de 

incalzire centrala 

(Rev.2) 

Valoare 

estimata: 

172.241,00  RON 

 

Caiet de 

sarcini: 

Documentatie de 

atribuire centrale 

termice.pdf 

Descriere contract: 

achiziție centrale termice, inclusiv montaj pentru locuințele sociale din Deva, str. Zăvoi, bloc 1-9, imobile 

aflate în subordinea Direcției de Asistență Socială Deva, conform documentație atribuire atașată 

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 

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 – 

https://e-licitatie.ro:8881/
https://e-licitatie.ro:8881/
https://e-licitatie.ro:8881/
https://e-licitatie.ro:8881/


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. Autorizare ISCIR / atestate; 5.OFERTA TEHNICĂ –se v

a întocmi cu respectarea cerințele impuse și cu respectarea specificațiilor tehnice din caietul de sarcini, 

într-o manieră organizată, astfel încât aceasta să asigure posibilitatea verificării în mod facil a corespon

denței cu cerințele/specificațiile prevăzute în cadrul Caietului de sarcini – Formular 3. Se va face dovada 

îndeplinirii cerințelor minime privind produsele ofertate, prin prezentarea, după caz, a unora sau mai m

ultora dintre următoarele informații și documente: descrieri /broșuri ale produselor care urmează a fi li

vrate. Oferta tehnică va prezenta și fișa tehnică a centralelor ofertate. 6. OFERTA FINANCIARĂ va cuprin

de prețul total ofertat, în lei, fără TVA, pentru toate echipamentele solicitate în caietul de sarcini (inclusi

v instalarea și punerea în funcțiune). Oferta financiară se va întocmi cu două zecimale. Ofertele care nu 

respectă unul sau mai multe dintre criteriile de calificare stabilite prin prezenta nota de calificare și sele

cție a ofertelor, vor fi considerate inacceptabile. 

Criterii de atribuire: 

prețul cel mai scazut 

Informatii suplimentare: 

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

04.11.2022, ora 13:00. Ofertele depuse după data și ora precizată, sau pe alt mail decât cel din anunț vo

r fi considerate inacceptabile. Înainte de depunerea ofertei, operatorii economici interesați, recomandă

m vizitarea amplasamentului investiției, de luni-joi între orele 9:00 – 15:00 și vineri între orele 9:00 – 13:

00. Persoană de contact în vederea vizitării amplasamentului: Stanciu Emanuel – tel: 0755878850. Servi

ciile se vor achiziționa prin intermediul platformei SEAP cu ofertantul declarat câștigător. 

LISTA VERSIUNI ANUNT PUBLICITAR 
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