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Vizualizare anunţ publicitate numărul 60573
A utoritate contractanta
DIRECŢIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECŢIA COPILULUI ALBA
Adresa poştala: BD. 1 DECEMBRIE 1918, NR 68 , Localitatea: Alba lulia , Cod postai: 510207 , Romania ,
Punct(e) de contact: Mircea Alion , Tel. +40 258818266 , Email: dgaspc@protectiasocialalba.ro , Fax: +40
258817037 , Adresa internet (URL): www.protectiasocialaalba.ro
Detalii anunţ
Tip anunţ: Cumpărări directe
Tip contract: Lucrări
Denumirea achiziţie: Contract de lucrări la obiectivul Reparaţii capitale sediul administrativ al DGASPC Alba - Alba
lulia, str. Mihai Viteazul nr. 2, jud. Alba
CPV: 45000000-7-Lucrari de construcţii (Rev.2)
Descrierea contractului: Achiziţia de lucrări ramase de executat si a lucrărilor de remediat la obiectivul Reparaţii
capitale sediul administrativ al DGASPC Alba - Alba lulia, str. Mihai Viteazul nr. 2, jud. Alba. Lucrările de realizat sunt
atat lucrări de construcţie, cat si lucrări de instalaţii electrice si de instalaţii sanitare.
Valoarea estimata tara TVA: 129540.00 RON
C ondiţii contract: Conform caietului de sarcini si modelului de contract (condiţii de garanţie de buna execuţie, condiţii
de penalitati pe zi de intarziere, precum si condiţii privind durata de execuţie) postat pe site-ul
www.protectiasocialaalba.ro, la Secţiunea Licitaţii
C ondiţii participare: Conform caietului de sarcini postat pe site-ul www.protectiasocialaalba.ro, la Secţiunea Licitaţii
C riterii adjudecare: Preţul cel mai scăzut
Termen limita prim ire oferte: 11.11.2016
Inform aţii suplim entare: In data de 10.11.2016, intre orele 10.00-12.00 potenţialilor ofertanţi le recomandam vizitarea
şantierului pentru a putea intocmi o oferta cat mai exacta cu realitatea din şantier. Pana la data de 11.11.2016,
operatorii economici interesaţi vor posta in catalogul electronic SEAP, oferta. Pe adresa de e-mail
dgaspc@protectiasocialaalba.ro, operatorii economici vor transmite datele de identificare ale firmei, datele de incarnare
din catalogul electronic SEAP, precum si formularele F1-F5 completate valoric. La data limita, autoritatea contractanta
va lista toate ofertele postate in catalogul electronic SEAP si le va analiza din punctul de vedere al specificaţiilor
tehnice, precum si a preţului. Autoritatea contractanta va iniţia procedura de cumpărare directa prin intermediul
catalogului electronic SEAP a ofertei cu preţul cel mai scăzut care sa corespunda din punct de vedere cantitativ si
calitativ in conformitate cu caietul de sarcini.
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