
 

INVITAŢIE DE  PARTICIPARE 

                      ANUNT PUBLICITAR  NR.  ADV1116632 

 

DATA PUBLICARE: 12.11.2019 

Denumire contract: 
Lucrări de amenajare şi finisare a imobilului situat în str. Oltului, nr. 59, din mun. Rosiori de Vede  
Data limita depunere oferta: 
18.11.2019 10:00 
Tip anunt: 
Cumparari directe 
Tip contract: 
Lucrări 
Cod si denumire CPV: 
45400000-1 - Lucrari de finisare a constructiilor (Rev.2) 
Valoare estimata: 

     102.657,62  RON 
Descriere contract: 

DGASPC Teleorman , intentioneaza să achizitioneze Lucrări de amenajare, reabilitare şi finisare a 
imobilului situat în str. Oltului, nr. 59, din mun. Rosiori de Vede conform Devizului de lucrări . 

Conditii referitoare la contract: 
Se va solicita garantie de bună execuţie .  
Termenul de executie al lucrărilor este de maxim 15 zile calendaristice de la data emiterii Ordinului de 
începere a lucrărilor .  
Termenul de garanţie al lucrărilor va fi de minim 3 ani. 

Conditii de participare: 
Ofertantul va transmite , in format PDF(scanate), urmatoarele : 1) Oferta financiara, 2)Oferta tehnica - 
va cuprinde o descriere a lucrărilor ce urmează a fi executate , a materialelor , pieselor şi accesoriilor 
ce urmeaza a fi folosite, conform Devizului de lucrări . 3)Fisa de informatii generale(denumire 
operator, adresa sediu , CUI, telefon, fax, e-mail, cont IBAN Trezorerie, reprezentanti legali, personane 
de contact), 4)Copie certificat constatator din care să reiasa concordanta codului CAEN cu obiectul 
contractului, 5)Autorizatie/document valabil la data depunerii ofertei, din care să rezulte ca furnizorul 
este autorizat să presteze / desfasoare activitati privind lucrari amenajare, reabilitare şi finisare a 
construcţiilor. Documentele se pot prezenta in oricare din formele: copie legalizata, copie lizibila cu 
mentiunea conform cu originalul, semnata si stampilata. Oferta/documentele vor fi transmise la 
adresa de e-mail : dgaspctr@yahoo.com ,cu specificatia : Oferta pentru anuntul publicitar nr....... 
Termenul limita de transmitere a ofertelor este 18.11.2019, orele 10:00. In vederea fundamentării 
ofertei, ofertantul are posibilitatea să viziteze locatia , pentru documentare şi o estimare cât mai 
corectă a necesarului de materiale . Vizitarea amplasamentului va fi efectuata în urma unei solicitarii 
la adresa de email: dgaspctr@yahoo.com, dar si la Sediul DGASPC Teleorman situat în str. Dunării,  
nr. 7 ,mun. Alexandria, tel. 0247316611 . Ofertele vor fi analizate de către o comisie de evaluare. 
Ofertantul câstigator va publica OFERTA în Catalogul de produse din SICAP. 

Criterii de atribuire: 
Pretul cel mai scazut 

 
Informatii suplimentare: 

Informatii suplimentare se pot se obtine la adresa de email dgaspctr@yahoo.com , dar si de la sediul 
DGASPC Teleorman , situat in localitatea Alexandria , str. Dunării , nr.7, jud. Teleorman, tel 
0247316611, interior 22 . 
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