
ANUNŢ nr. ADV 1178484 / INVITAŢIE DE PARTICIPARE 
PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ AVÂND CA 
OBIECT LUCRĂRI DE REPARAŢII ŞI DE RENOVARE LA APARTAMENTELE 
CENTRULUI DE TIP FAMILIAL ALEXANDRA - VIOLETA  
                                                   DATA PUBLICARE: 23.10.2020  
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI TELEORMAN 
 
    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 REPARAŢII ŞI DE RENOVARE LA APARTAMENTELE CENTRULUI DE TIP FAMILIAL ALEXANDRA - 
VIOLETA  
Data limita depunere oferta: 29.10.2020 11:00 
Tip anunt: Cumparari directe 
Tip contract: Lucrari 
Cod si denumire CPV: 45450000-6 - Alte lucrari de finisare a constructiilor (Rev.2)) 
Valoare estimata:   150335,00    RON 
Descriere contract: 
DGASPC Teleorman , intentioneaza să achizitioneze lucrări de reparaţii şi de renovare la apartamentele nr. 22, 
sc. B şi nr. 39, sc. C din blocul 1613 , situat în str. Dunării, mun. Alexandria, motiv pentru care solicită către 
operatorii economici participanţi să efectueze o analiză, în baza căreia vor propune devize estimative  a 
lucrarilor de reparaţii şi de renovare ce se impun pentru :  montat grilaje la ferestre, înlocuit usi de interior şi 
exterior, verificarea şi refacerea instalaţiei elctrice, verificarea , repararea instalatiei sanitare, înlocuirea 
articolelor electrice şi sanitare defecte, montat parchet în dormitoare şi sufragerii, montat faiană/ gresie , 
reparaţii , zugraveli la pereţi şi tavane. 
Conditii referitoare la contract: 
Lucrările  de reparaţii şi de renovare vor fi executate  la apartamentele nr. 22, sc. B şi nr. 39, sc. C din blocul 
1613 , situat în str. Dunării, mun. Alexandria, jud. Teleorman . 
Termenul limită de execuţie al lucrarilor este de 30 de zile de la primirea ordinului de începere al lucrărilor. 
Termenul de garanţie acordat lucrărilor va fi de minim 2 ani.  
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 , in format PDF(scanate), urmatoarele :  
Oferta financiară / Devizele estimativ a lucrărilor,   
Oferta tehnică  va cuprinde o descriere a lucrarilor ce urmeaza a fi executate, a materialelor, pieselor si 
accesoriilor ce urmeaza a fi folosite, conform specificaţiilor  prevăzute în  Devizele estimative publicate. 
Fisa de informatii generale(denumire operator, sediu central, adresa, CUI, telefon, fax e-mail, cont IBAN 
Trezorerie, reprezentanti legali, personane de contact), Autorizatie/document valabil la data depunerii 
ofertei, din care sa rezulte ca furnizorul este autorizat sa desfasoare activitati privind lucrări de reparaţii şi de 
renovare . 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 : 
achizitii1@dgaspctr.ro  ,cu specificatia : Oferta pentru anuntul publicitar nr.... Termenul limita de transmitere 
a ofertelor este 29 Octombrie  2020, orele 11: 00 .   
Ofertele vor fi analizate de catre o comisie de evaluare. 
In vederea fundamentarii ofertei, ofertantul are posibilitatea de a vizita locatia, pentru documentare şi o 
estimare cat mai corecta a necesarului de materiale. 
 Vizitarea amplasamentului va fi efectuata in urma unei solicitari  la Sediul DGASPC Teleorman situat in Str. 
Dunarii, nr.7, Mun. Alexandria, tel.: 0247316611 -  interior  22  sau 0769990637.   
Criterii de atribuire:    Pretul cel mai scazut 
Informatii suplimentare: 
nformatii suplimentare se pot se obtine  la sediul DGASPC Teleorman, situat in localitatea Alexandria, str. , 
nr.7, jud. Teleorman, telefon 0247316611, interior 22 . 
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