
ANUNŢ nr. ADV1170576 / INVITAŢIE DE PARTICIPARE 
PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ 

AVÂND CA OBIECT LUCRĂRI DE CONSTRUIREA ZIDURI ANTIFOC 
         DATA PUBLICARE: 17.09.2020 

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI TELEORMAN 
    CIF: 17094026 
    Adresa: Strada Dunării, Nr. 7   Tara: Romania 
    Tel: +40 247316611 , int. 22,   Fax: +40 247406060   E-mail: achizitii1@dgaspctr.ro   
   In atentia: : LIVIU SĂNDUCU  

Denumire contract: 
LUCRĂRI DE  CONSTRUIREA ZIDURI ANTIFOC PENTRU  BUTELII GPL LA CIA OLTENI 
Data limita depunere oferta: 28.06.2020 11:00 
Tip anunt: Cumparari directe 
Tip contract: Servicii 
Cod si denumire CPV: 71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru 
constructia de lucrari publice (Rev.2) 
Valoare estimata: 78361,76  RON 
Descriere contract: 
DGASPC Teleorman , intentioneaza să achiziţioneze : Lucrări de  construirea ziduri antifoc pentru 
delimitarea buteliilor GPL amplasate la Centrul Ingrijire si Asistenta Olteni . 
 Obiectul contractului : Construire ziduri antifoc rezistente la explozie, la limita împrejmuirilor pe 
directia obiectivelor, în vederea obţinerii Autorizatiei de securitate la incendiu pentru sitemele de 
alimentare cu gaze petrolier lichefiat stocate in rezervoare de 2x5000L şi 1x2750 L . 
Lucrările vor fi executate respectând prevederile : Proiectului tehnic şi Caietului de sarcini . 
1. Informaţii generale Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Olteni, din structura D.G.A.S.P.C.

Teleorman, se află în Comuna Olteni, Str. Alexandriei Nr. 27, Jud. Teleorman.
În incinta centrului sunt amplasate:
- un grup de 2 recipiente de stocare G.P.L., fiecare recipient având capacitatea de 5000 L ,

aferent instalaţiilor care utilizează G.P.L. drept combustibil pentru încălzire centrală;
- un recipient de stocare G.P.L.. având capacitatea de 2750 l, aferent instalaţiilor care utilizează

G.P.L. drept combustibil pentru încălzire şi pentru prepararea hranei.
Recipientele de stocare G.P.L. nu sunt proprietate a D.G.A.S.P.C. Teleorman, acestea fiind date în

folosinţă Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Olteni de către S.C. Butan Gas România S.A.
2. Denumirea obiectivului de investiţii: ,, Construire ziduri antifoc, rezistente la explozie pentru

depozitul GPL de la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Olteni”
3. Necesitatea realizării investiţiei: Amplasarea recipientelor de stocare G.P.L. menţionate  nu
respectă distanţa minimă de siguranţă faţă de clădirile învecinate şi de aceea este necesară
construirea unor ziduri antifoc, rezistente la explozie, la limita împrejmuirilor rezervoarelor, pe
direcţia clădirilor învecinate.
Conditii referitoare la contract: 
 Contract  de Lucrări de  construirea ziduri antifoc pentru delimitarea buteliilor GPL amplasate la 
Centrul Ingrijire si Asistenta Olteni, situat in com. Olteni , jud. Teleorman; 
 Se va solicita Garantie de buna executie conform art.39,alin (1) din HG nr.395/2016; Ofertantul 
câstigator va publica OFERTA în Catalogul de produse din SICAP . 
Conditii de participare: 

Ofertantul va transmite , în format PDF(scanate), urmatoarele : Oferta financiara, Oferta tehnica- 
conform specificaţiilor tehnice din Caiet de Sarcini , Fisa de informatii generale(denumire operator, 
sediu central, adresa, CUI, telefon, fax , adresă e-mail, cont IBAN Trezorerie, reprezentanti legali, 
personane de contact), Autorizatie/document valabil la data depunerii ofertei, certificat constatator 
din care sa rezulte ca furnizorul este autorizat să desfasoare activitati de proiectare tehnica. 
 Documentele se pot prezenta în oricare din formele: copie legalizata, copie lizibilă cu mentiunea 
conform cu originalul, semnata şi stampilata. 
- Oferta/documentele vor fi transmise la adresa de e-mail : achizitii1@dgaspctr.ro , cu specificatia :

Oferta pentru anuntul publicitar nr.... Termenul limita de transmitere a ofertelor este 28.09.2020 orele 
11:00. 



 IN VEDEREA FUNDAMENTARII OFERTEI , OFERTANTUL POATE VIZITA AMPLASAMENTUL , PENTRU 
DOCUMENTARE ŞI O ESTIMARE CÂT MAI PRECISĂ.  
VIZITREA AMPLASAMENTULUI VA FI EFECTUATA IN URMA UNEI SOLICITARI LA TEL. 0247316611 , 
INTERIOR 22, SAU LA TEL. 0247432111 

Criterii de atribuire:    PRETUL CEL MAI SCAZUT 
Informatii suplimentare: 

Oferta/documentele vor fi transmise la adresa de e-mail : achizitii1@dgaspctr.ro , cu specificatia : 
Oferta pentru anuntul publicitar nr.... Termenul limita de transmitere a ofertelor este 28.09.2020 orele 
11:00 . 
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