1. Vizualizare anunt






PUBLICAT

NR ANUNT: ADV1156156
TIP ANUNT: CUMPARARI DIRECTE
DATA CREARE: 02.07.2020 13:02
DATA PUBLICARE: 02.07.2020 13:09

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

2.

Denumire contract:

contract de furnizare produse, inclusiv montare

3.

Data limita depunere oferta:

06.07.2020 13:00

4. Tip
anunt:

Cumparari
directe

9.

5. Tip
contract:

Furnizare

6. Cod
si
denumire
CPV:

7.

Valoare

44621221-4 estimata:
Piese de boilere 4.202,00 RON
pentru incalzire
centrala
(Rev.2)

8. Caiet
de sarcini:

caiet de sarcini,
nota, formulare
acumulator.pdf

Descriere contract:

contract de furnizare produs acumulator apa menajera, inclusiv montarea produsului, pentru centrala t
ermica a imobilului construit prin Agentia Nationala pentru Locuinte, imobil aflat in administrarea auto
ritatii contractante si situat in Deva, str. Mihai Eminescu, nr.103, scara 1, conform caietului de sarcini an
exat

10.

Conditii referitoare la contract:

plata se va efectua in termen de 30 de zile de la primirea facturii fiscale, in contul deschis la Trezoreria
Statului de ofertant;

11.

Conditii de participare:

conform caietului de sarcini si notei privind criteriile de calificare si selectie anexate: 1. Formular nr.1 an
exat - Declarație privind neîncadrarea în prevederile art.60 din Legea nr. 98/2016 (cerința este valabilă ș
i pentru eventualii subcontractanți/asociati//terți, în temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016); 2. Form
ular 2, anexat - Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal; 3. Certificat de înregistrare sau C
ertificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului în conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1
990, din care sa rezulte ca obiectul de activitate al ofertantului include domeniul ce face obiectul achizi
tiei; 4. Autorizatie emisa de Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si I

nstalatiilor de Ridicat. 5. Propunerea tehnica- incluzand perioada de garantie a produsului; 6. Propuner
ea financiara.

12.

Criterii de atribuire:

pretul cel mai scazut

13.

Informatii suplimentare:

ofertele si documentele care le insotesc vor fi transmise exclusiv prin e-mail-ul autoritatii contractante:
achizitii.das@gmail.com pana in data de 06 iulie 2020, ora 13:00. ofertele transmise la o alta adresa de
e-mail decat cea mentionata in prezentul anunt sau dupa data si ora limita de depunere a ofertelor, vo
r fi respinse ca innaceptabile. ofertele vor fi incarcate in SICAP. autoritatea contractanta isi rezerva drep
tul de a analiza si ofertele din SICAP.

