
Nr. ANT.1454 / 03.09.2021

1. Obiectul achiziției:

2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică: Achiziție directă

3. Codul de clasificare CPV:

        

Cu 

45453000-7

4. Sursa de finanțare a contractului de furnizare care urmează sa fie atribuit: buget.

5. Durata contractului:

6. Oferta depusă de ofertant trebuie să cuprindă:

Propunerea tehnică

Propunerea financiară

7. Limba de redactare a ofertei: română.

8. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile.

9. Prețul va fi ferm, exprimat în lei, fără TVA.

o NU se acceptă actualizarea prețului contractului.

o NU se acceptă oferte alternative.

10. Valoarea maximă estimată a achiziției:

11. Criteriul de atribuire utilizat:

Preţul cel mai scăzut.

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

            DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI  BRAŞOV, cu 

sediul în localitatea  Brasov, str. Iuliu Maniu nr. 6, județul Brașov, având CIF 9870339, are onoarea să vă invite să 

participați la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de

<<Reabilitare gard imprejmuitor>>

         Cu Referatul de necesitate nr. 48634 / 02.07.2021 întocmit de CENTRUL DE INGRIGIRE SI ASISTENTA SF 

GHEORGHE VICTORIA - CS Victoria, a fost înaintată solicitarea în vederea derulării achiziției publice privind

<<Reabilitare gard imprejmuitor>>.

Lucrări de reparaţii generale şi de renovare

   Serviciile se vor presta în maxim 30 zile de la semnarea contractului.  

         a. Ofertantul va elabora propunerea tehnică pentru: "Reabiliatre gard împrejmuitor  Sf. Gheorghe Victoria"

b. Ofertantul va face dovada că îndeplinește condițiile legale pentru lucrări de reabiliatre gard împrejmuitor Sf.

Gheorghe Victoria.

a. Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile solicitate cu

privire la preț precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică;

b. Certificat de înregistrare fiscală; carte identitate a administratorului; alte documente solicitate în caietul de

sarcini

Valoarea estimată a achiziției publice, pentru atribuirea achiziției, este de 47.025,21 lei fără TVA, 55.960,00

lei cu TVA. 



12. Termenul comercial în care se va încheia contractul:

13. Plata se va face în lei, în 30 zile de la data primirii facturii fiscale.

15. Data limită pentru transmiterea ofertelor:

16. Ora, data și locul deschiderii ofertelor:

17. Perioada de derulare a contractului:

Șef Serviciu AP

Mircea BARBU Întocmit

Daniela ILIE

14. Ofertele se transmit la adresa de mail achizitii@dgaspcbv.ro.

Cheltuielile de transport și alte cheltuieli ocazionate de furnizarea produselor/prestarea serviciilor/execuția

lucrarilor vor fi suportate de prestator. 

         Ofertele se depun până la data de 10.09.2021, ora 12:00.

Ofertele se deschid în data de 13.09.2021, ora 10:00 la sediul DGASPC Brașov, localitatea Brasov, str. Iuliu

Maniu nr. 6, județul Brașov.

         Contractul se va derula începând cu data semnării până la 30.10.2021

         Anunțul de publicitate a fost publicat și pe platforma SEAP cu nr. ADV1236505 în 02.09.2021.


