
Nr. ANT.1466 / 22.09.2022

1. Obiectul achiziției:

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

3. Codul de clasificare CPV:

        

Cu 

79633000-0

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: 90 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

<<perfectionare profesionala>>

Cu Referatul de necesitate nr. 20677 / 13.09.2022 întocmit de SERVICIUL MANAGEMENTUL

RESURSELOR UMANE - DGASPC BV, a fost înaintată solicitarea în vederea derulării achiziției publice privind

<<perfectionare profesionala>>.

Servicii de perfecţionare a personalului

         Contractul se va încheia până la 30.10.2022 

a. Ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele din Anuntul

de publicitate;

         b. Ofertantul va face dovada că îndeplinește condițiile legale pentru incheiere de polite de asigurare.

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;

         c. Alte documente solicitate in Anuntul de publicitate.

Valoarea estimată a achiziției publice, pentru atribuirea achiziției, este de 20.000,00 lei fără TVA, 23.800,00

lei cu TVA. 



12. Termenul comercial în care se va încheia contractul:

13. Plata se va face în lei, conform anuntului de publicitate.

15. Data limită pentru transmiterea ofertelor:

16. Ora, data și locul deschiderii ofertelor:

17. Perioada de derulare a contractului:

14. Ofertele se transmit in plic inchis la registratura DGASPC Brasov.

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 03.10.2022, ora 13:00.

Ofertele se deschid în data de 05.10.2022, 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 30.10.2022 

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

această procedură sunt cele prevăzute în Anuntul de publicitate . 

         Anunțul de publicitate a fost publicat și pe platforma SEAP cu nr. ADV1316486 în 21.09.2022.


