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DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA 

Denumire o�ciala: Municipiul Deva CIF: 4374393 

Adresa: Strada Unirii, Nr. 4 Tara: Romania

Tel: +40 747222789 Fax: +40 254210072 E-mail: mihaela.bindea@primariadeva.ro Punct(e)

de contact: Mihaela Bindea In atentia: : FLORIN NICOLAE OANCEA

ANUNT 

Denumire contract:

Furnizarea, inclusiv instalarea/montarea de produse și dotări – MOBILIER în cadrul proiectului “Rea

bilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale antepreșcolare la Creșa Deva Al. Vii

torului”, cod SMIS 125416

Data limita depunere oferta:
21.12.2022 15:00

Tip anunt:

Cumparari

directe

Tip
contract:

Furnizare

Cod si denumire
CPV:

39160000-1 -

Mobilier scolar

(Rev.2)

Valoare
estimata:

60.824,00 

RON

Caiet de sarcini:

caiet de sarcini,

formulare,

contract.pdf

Descriere contract:

Furnizarea, inclusiv instalarea/montarea de produse și dotări – MOBILIER în cadrul proiectului “Rea

bilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale antepreșcolare la Creșa Deva Al. Vii

torului”, cod SMIS 125416 Achizitie birou cabinet medical, dulap depozitare medicamente, pat cons

ultare, scaun birou, birou, etajeră, comodă cu blat termorezistent, scaun, măsuță copii, scaun copii,

pătuț, dulap copii, bancă, cuier, pat isolator, măsuță, corp suspendat, dulap personal, scăunel.

Conditii referitoare la contract:

conform contract

Conditii de participare:

Achizitie conform caiet de sarcini anexat. Oferta va � valabila 30 zile, avand caracter ferm si obligat

oriu din punct de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate. Propunerea tehnica si pro

punerea �nanciara se va prezenta in conformitate cu prevederile caietului de sarcini anexat anuntu

lui publicitar. Pretul ofertat va � exprimat în lei, fara TVA, cu maxim 2 zecimale. SE vor prezenta : -D

eclaratie in baza art. 60 din Legea 98/2016( model atasat ) -Declarație privind respectarea legislației

privind condițiile de mediu, sociale și cu privire la relațiile de muncă - Certi�catul Constatator emis

de ONRC ( informatiile cuprinse in acesta trebuie sa �e reale/actuale la momentul prezentarii), și of

erta de pret conform Caietului de sarcini. Documentele si oferta se vor transmite pe adresa de e-m

ail: mihaela.bindea@primariadeva.ro

Criterii de atribuire:
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Pretul cel mai scazut cu respectarea conditiilor de participare a prezentului anunt si a Caietului de s

arcini ( document atasat )

Informatii suplimentare:

Oferta impreuna cu documentele solicitate se vor depune pana la data si ora speci�cate in prezent

ul anunt pe adresa de email: mihaela.bindea@primariadeva.ro; Prezentul anunt nu constituie un an

gajament de achizitionare din partea noastra Solicitarile de clari�cari se pot formula pe adresa de e

mail mihaela.bindea@primariadeva.ro înainte cu 2 zile de termenul limita de depunere a ofertelor.

Ofertele depuse dupa data si ora limita de depunere NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE.
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