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NR ANUNT: ADV1143722



TIP ANUNT: CUMPARARI DIRECTE



DATA CREARE: 30.04.2020 09:43



DATA PUBLICARE: 30.04.2020 09:44

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: COSMINA ELENA BOLDA In atentia: : COSMINA ELENA BOLDA

ANUNT

Denumire contract:
servicii de monitorizare sisteme de alarma

Data limita depunere oferta:
05.05.2020 10:00

Tip
anunt:

Cumparari
directe

Tip
contract:

Servicii

Cod si denumire
CPV:

79711000-1 - Servicii
de monitorizare a
sistemelor de alarma
(Rev.2)

Valoare
estimata:

2.400,00 RON

Caiet de
sarcini:

caiet de sarcini
si formulare.pdf

Descriere contract:
serviciilor de mentenanță și revizie pentru sisteme de supraveghere video și sistem de alarmare
împotriva efracției la urmatoarele imobile din Deva: str.I.L. Caragiale, nr.4 -sediul Directiei de Asistenta
Sociala Deva si str. Nicolae Grigorescu, nr.8 Bis- sediul Adapostului de urgenta pe timp de noapte.

Conditii referitoare la contract:
Obligatii ale contractantului: verificare, mentenață lunară DVR, sistem înregistrare, verificare,
mentenanță lunară service camere supraveghere, verificare trasee, verificare surse de alimentare ,

intervenții în caz de defect și la solicitarea beneficiarului, verificare șimentenață lunară centrală
alarmare, verificare lunară, service senzori, tastatură, cititoare, etc., intervenții in caz de defect. Cerintele
de baza ale prezentei achizitii sunt consemnate in caietul de sarcini atasat prezentului anunt.

Conditii de participare:
1. Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016 (cerința este valabilă și
pentru eventualii subcontractanți/asociati//terți, în temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016) –
Formular 1 2. Certificat constatator emis de Oficiul 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 si/sau Certificat de inregistrare fiscala 3. Oferta financiara 4. Oferta
tehnica 5. Declaratie/Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal – formular atasat

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 05.05.2020, ora 10.00, 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

