
Nr. ANT.775 / 10.05.2022

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.

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

<<Reparatie acoperis>>

Cu Referatul de necesitate nr. 18976 / 09.03.2022 întocmit de CASA DE TIP FAMILIAL BAMBI - CS

Piatra_C, a fost înaintată solicitarea în vederea derulării achiziției publice privind <<Reparatie acoperis>>.

Lucrări de reparaţii generale şi de renovare

Contractul se va încheia până la 30.06.2023 cu posibilitate de prelungire prin act adițional până la 31.07.2023,

în limita fondurilor bugetare existente.

a. Oferta tehnica si financiara, semnate si stampilate, vor fi postate pe adresa de e-mail: achizitii@dgaspcbv.ro,

insotite de scrisoare de inaintare. 

Oferta financiara va fi exprimata in lei, cu si fara TVA, si va face referire in mod obligatoriu la Caietul de sarcini

din prezentul anunt, in limita valorii de 32.638,66 lei fără TVA. Evaluarea ofertelor se va realiza prin compararea

propunerilor financiare detaliate. Ofertele clasate pe primul loc cu preturi egale implica solicitarea unei noi

propuneri financiare pentru departajarea acestora. Nu se accepta oferte alternative. 

Oferta tehnica va fi elaborata respectand forma si specificatiile tehnice solicitate astfel incat sa corespunda Caietului

de sarcini. Aceasta trebuie sa reflecte asumarea de catre ofertant a tuturor cerintelor prevazute in Caietul de sarcini.

Lipsa propunerii tehnice atrage descalificarea ofertei.

a. Oferta tehnica si financiara, semnate si stampilate, vor fi postate pe adresa de e-mail: achizitii@dgaspcbv.ro,

insotite de scrisoare de inaintare. 

Oferta financiara va fi exprimata in lei, cu si fara TVA, si va face referire in mod obligatoriu la Caietul de sarcini

din prezentul anunt, in limita valorii de 32.638,66 lei fără TVA. Evaluarea ofertelor se va realiza prin compararea

propunerilor financiare detaliate. Ofertele clasate pe primul loc cu preturi egale implica solicitarea unei noi

propuneri financiare pentru departajarea acestora. Nu se accepta oferte alternative. 

Oferta tehnica va fi elaborata respectand forma si specificatiile tehnice solicitate astfel incat sa corespunda Caietului

de sarcini. Aceasta trebuie sa reflecte asumarea de catre ofertant a tuturor cerintelor prevazute in Caietul de sarcini.

Lipsa propunerii tehnice atrage descalificarea ofertei.

La elaborarea ofertei, operatorii economici vor prezenta obligatoriu atat documentele solicitate in Caietul de sarcini

cat si documentele suplimentare solicitate in anuntul de publicitate.

Operatorii economici vor mai depune si CUI al firmei, certificat constatator privind lipsa datorii buget de stat si

certificat ONRC (nu mai vechi de 30 zile) – copii conf. cu originalul. Operatorii economici trebuie sa dispuna de

cont in Trezorerie.  pentru a se putea efectua plata.



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.

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

Cornel ENACHE

14. Ofertele se vor posta pe adresa de e-mail: achizitii@dgaspcbv.ro, pana la data de 26.05.2022, ora 12:00, insotite

de scrisoare de inaintare.

Valoarea estimată a achiziției publice, pentru atribuirea achiziției, este de 32.642,00 lei fără TVA, 38.843,98

lei cu TVA.

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

lucrarilor vor fi suportate de furnizor. 

         Ofertele se depun până la data de 26.05.022, ora 12:00.

Ofertele se deschid în data de 26.05.2022, ora 12:00 la sediul DGASPC Brașov, localitatea Brasov, str. Iuliu

Maniu nr. 6, județul Brașov.

Contractul se va derula începând cu data semnării până la 30.06.2023 cu posibilitate de prelungire prin act

adițional până la 31.07.2023, în limita fondurilor bugetare existente.

Cerințele minime obligatorii care vor trebui îndeplinite de către ofertanți în vederea participării la

această procedură sunt cele prevăzute în Conditiile de participare din Anuntul de publicitate de pe platforma

electronica SEAP . 

         Anunțul de publicitate a fost publicat și pe platforma SEAP cu nr. ADV1290557 în 09.05.2022.


