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PUBLICAT

NR ANUNT: ADV1141563
TIP ANUNT: CUMPARARI DIRECTE
DATA CREARE: 15.04.2020 10:49
DATA PUBLICARE: 15.04.2020 10:49

DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA
Denumire oficiala: DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA DEVA CIF: 15326502
Adresa: Strada ion luca caragiale, Nr. 4 Tara: Romania
Tel: +4 0254218030 Fax: +4 0254218030 E-mail: achizitii.das@gmail.com Punct(e) de
contact: POANTA BIANCA In atentia: : COSMINA ELENA BOLDA

ANUNT

Denumire contract:
servicii de intretinere centrale termice

Data limita depunere oferta:
21.04.2020 12:00

Tip
anunt:

Cumparari
directe

Tip
contract:

Servicii

Cod si denumire
CPV:

50720000-8 - Servicii
de reparare si de
intretinere a incalzirii
centrale (Rev.2)

Valoare
estimata:

13.446,00
RON

Caiet de
sarcini:

caiet de sarcini
si formulare.pdf

Descriere contract:
servicii de intretinere a centralelor termice ale blocurilor sociale din Deva, str. N. Grigorescu, nr. 10A si
10 B

Conditii referitoare la contract:
Prestarea serviciilor ce fac obiectul contractului trebuie sa asigure: revizia generala tehnica anuala care
se va efectua in luna octombrie, anterior pornirii centralelor pentru perioada de iarna; Inspectii/
verificari saptamanale si ori de cate ori este nevoie astfel cum sunt detaliate in caietul de sarcini atasat
prezentului anunt. Serviciile de intretinere/ supraveghere/ verificare a centralalelor termice vor avea
caracter permanent, in timpul programului normal de lucru al instituţiei, dar şi în afara orelor de
program şiînzilelenelucrătoare, atuncicandestecazul. In timpul exploatării prestatorul va identifica toate
riscurile şi se vor lua toate măsurile pentru diminuarea sau evitarea pericolelor si a consecintelor
negative. Prestatorul se obliga sa depuna un deviz oferta la autoritatea contractanta inainte de a
efectua (atunci cand se impun) micile reparatii ce au fost identificate in urma verificarilor.

Conditii de participare:
Ofertantul se obliga sa puna la dispozitia beneficiarului urmatoarele: 1. Certificat de inregistrare sau
Certificat constatator - eliberat de Oficiul Registrului Comertului, în copie lizibila cu mentiunea conform
cu originalul, din care sa reiasa ca ofertantul are ca obiect de activitate prestarea serviciilor solicitate; 2
oferta financiara; 3. oferta tehnica; 4. Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea nr.
98/2016 - formular atasat; 5. Declaratie/Acord de prelucrare a datelor personale - formular atasat; 6.

toate documentele solicitate la punctul 7 din caietul de sarcini nr 8351/10.04.2020, atasat prezentului
anunt.

Criterii de atribuire:
pretul cel mai scazut

Informatii suplimentare:
Ofertele si documentele solicitate se vor depune pe adresa de mail achizitii.das@gmail.com pana la
data de 21.04.2020, ora 12.00, vor fi incarcate si pe SICAP si vor contine numarul prezentului anunt.
Ofertele depuse dupa data si ora precizata, sau pe alt mail decat cel din anunt vor fi considerate
neconforme.
LISTA VERSIUNI ANUNT PUBLICITAR

