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DIRECŢIA GENERALĂ
DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ Şl
PROTECŢIA COPILULUI
ALBA
Alba lulia, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 68, judeţul Alba,
cod poştal: 510207
Operator de date cu caracter personal nr: 11773

Nr.

/fo /o

Asistentă socială copii
Tel: 0258/818266, 0358/401538,
Mobil: 0741818074, 0755069444
Asistentă socială adulţi
Tel:O258/833230, 0358/401448
Mobil: 0735406580
dgaspc@Drotectiasocialaalba.ro
www.protectiasocialaalba.ro
Fax: 0258/817037

/08.12.2016

INVITAŢIE DE PARTICIPARE
pentru achiziţia de servicii de asistenţă socială acordate în comunitate, destinate persoanelor
adulte cu handicap afectate de scleroză multiplă din judeţul Alba
Autoritatea contractantă:
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, b-dul. 1 Decembrie 1918
nr. 68, Alba lulia, cod poştal 510207, jud. Alba, tel. 0258/818266, fax. 0258/817037.
Obiectul contractului:
Denumirea şi descrierea contractului: Acord cadru de prestare servicii de asistenţă socială
acordate în comunitate, destinate persoanelor adulte cu handicap afectate de scleroză multiplă
din judeţul Alba, conform caietelor de sarcini ataşate prezentei invitaţii.
Cod CPV: 85310000-5 (Servicii de asistenţă socială)
Durata Acordului Cadru : 3 ani
Perioada de valabilitate a ofertei este de 90 de zile de la termenul limita de primire a
ofertelor.

Condiţii de participare: îndeplinirea cerinţelor conform caietului de sarcini.
-

Acreditarea furnizorului de servicii sociale;
Recomandări din partea autorităţilor locale sau a altor furnizori de servicii sociale din
zona în care funcţionează serviciul;
Furnizorul sau filiala acestuia care va organiza şi realiza activitatea să aibă sediul în

judeţul Alba (certificat de înregistrare ORC);
Completarea formularelor 1-8, anexe ale caietului de sarcini.
Procedura:
Tipul procedurii: achiziţie conform Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
Criterii de atribuire: raportul calitate - preţ.
Caietul de sarcini însoţeşte prezenta invitaţie şi se postează pe site-ul DGASPC Alba
la secţiunea Licitaţii.
Oferta se depune la sediul autorităţii contractante însoţită de scrisoare de înaintare
conform modelului din Secţiunea Formulare anexată prezentei documentaţii.
Adresa la care se depune oferta: loc. Alba lulia, b-dul. 1 Decembrie 1918 nr. 68, cod
poştal 510207, jud. Alba.

Ofertele pot fi transmise prin poştă sau depuse direct de către ofertant la adresa
indicată mai sus.
Oferta şi documentele care o însoţesc se vor introduce într-un plic, închis
corespunzător şi netransparent.
- Pe plic va fi scris:
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI ALBA
Alba Iulia, b-dul. 1 Decembrie 1918, nr. 68,
PENTRU ACHIZIŢIA D E SERVICII SOCIALE ACORDATE ÎN COMUNITATE,
DESTINA TE PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP AFECTA TE D E SCLEROZĂ
MULTIPLĂ D IN JUDEŢUL ALBA

Data, ora şi locul depunerii ofertelor: 15.12.2016, ora 1200, la sediul DGASPC Alba.
Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 15.12.2016, ora 1300, la sediul DGASPC Alba.

Director executiv,
Ec. Mircea Crimea
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Şef Serviciu Achiziţii,
Patrimoniu, Tehnic şi Administrativ,
Ec. Alion Mircea

