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NR ANUNT: ADV1156556



TIP ANUNT: CUMPARARI DIRECTE
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DATA PUBLICARE: 06.07.2020 10:33

PUBLICAT

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 piese de schimb pentru ascensoare, inclusiv montaj

3.

Data limita depunere oferta:

09.07.2020 12:00

4. Tip
anunt:

Cumparari
directe

9.

5. Tip
contract:

Furnizare

6. Cod
si
denumire
CPV:

42419510-4 Piese pentru
ascensoare
(Rev.2)

8. Caiet
de sarcini:
7. Valoare
estimata:

50.421,00 RON

nota, caiet de
sarcini,
formulare
ascensor
ANL3.pdf

Descriere contract:

contract de furnizare piese de schimb pentru ascensoare, inclusiv montajul si documentatia in masura i
n care este necesara; piesele de schimb necesare sunt prevazute in caietul de sarcini anexat.

10.

Conditii referitoare la contract:

plata se face cu OP in termen de 30 de zile de la primirea facturii fiscale in contul de Trezorerie al oper
atorului economic

11.

Conditii de participare:

conform notei privind criterii de calificare si caietului de sarcini anexate: Declarație privind neîncadrarea
în prevederile art.60 din Legea nr. 98/2016 (cerința este valabilă și pentru eventualii subcontractanți/as
ociati//terți, în temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016)– Formular 1, anexat 2. Declaratie/Acord privi
nd prelucrarea datelor cu caracter personal- Formular 2, anexat. 3. Certificat inregistrare sau certificat c
onstatator eliberat de ONRC 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 obiect
ul achizitiei; 4. Autorizatie conform Ordinului nr.1404/2010 pentru aprobarea prescripţiilor tehnice PT R
1-2010 "Maşini de ridicat (macarale, mecanisme de ridicat, stivuitoare, platforme autoridicătoare şi plat
forme ridicătoare pentru persoane cu dizabilităţi, elevatoare pentru vehicule şi maşini de ridicat de tip
special)", PT R2-2010 "Ascensoare electrice şi hidraulice de persoane, de persoane şi mărfuri sau de mă
rfuri cu comandă interioară", PT R3-2010 "Verificarea în utilizare a elementelor de transmitere a mişcări
i, a elementelor/dispozitivelor de legare/prindere şi a elementelor de tracţiune a sarcinii utilizate la inst
alaţii de ridicat: cabluri, cârlige, lanţuri, benzi textile, funii şi altele asemenea", PT R8-2010 "Scări şi trotu
are rulante", Anexa 2 - PRESCRIPŢIE TEHNICĂ din 27 iulie 2010 ascensoare electrice şi hidraulice de per
soane, de persoane şi mărfuri sau de mărfuri cu comandă interioară - PT R 2-2010. 5. Propunerea tehni
ca 6. Propunerea financiara

12.

Criterii de atribuire:

pretul cel mai scazut

13.

Informatii suplimentare:

ofertele si documentele care le insotesc se vor trimite exclusiv pe e-mail-ul autoritatii contractante: ach
izitii.das@gmail.com pana in data de 09.07.2020 ora 12:00; ofertele transmise dupa data si ora limita sa
u la o alta adresa de e-mail vor fi respinse ca innaceptabile. ofertele vor fi incarcate si in SICAP. Autorit
atea contractanta isi rezerva dreptul de a analiza si ofertele din SICAP.

