
ANUNT / INVITATIE DE PARTICIPARE LA ACHIZITIA DIRECTA
“Lucrari de amenajare locuri de joaca pentru copii, la Centrele din structura

DGASPC Teleorman”
NR. ANUNT ADV1180586 / 02.11.2020

Denumire contract Lucrari de amenajare locuri de joaca pentru copii, la Centrele din structura DGASPC
Teleorman
Data limita depunere oferta: 09.11.2020 ora 10:00
Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Lucrari
Codsi denumire CPV: 45236210-5 — Lucraride nivelare a terenurilor de joaca pentru copii (Rev.2)
Valoare estimata: 24.705,88 lei fara TVA
Descriere contract:
DGASPC Teleorman intentioneaza sa achizitioneze „Lucrari de amenajare locuri de joaca pentru copii, la
centrele din subordinea DGASPC Teleorman:
- Centrul Maternal Alexandria — Strada Dunaii, rr.7, Alexandria;
- Centrul de Urgenta= Strada Dunarii, nr.7, Alexandria;
- Centrul Maternal Rosiorii de Vede — Strada Oltului nr. 59, Rosiorii de Vede.

, motiv pentru care solicita catre
operatorii economici participanti sa efectueze o analiza, in baza careia vor propune devize estimative, pentru
fiecare centru, pentru materialele si lucrarile necesare:
- Lucrari de pregatire a terenului pe care urmeaza sa fie montate, asamblate si instalate componentele
spatiului de joaca; decopertare, egalizare teren, lucrari de integrare a sistemului de drenare a apei, intindere
nisip, nivelaresi tasare cu placa vibranta de nisip;
- Asamblare echipamente de joaca, ancorarea ansamblurilor de joaca si componentelor acestora, conform
instructiunilor de asamblare, pentru a putea fi utilizate in siguranta de catre copii;
- Montare suprafata de protectie (pavele din cauciuc alveolar) confectionate din materiale cauciucate speciale,
În asa fel incat toti copii sa fie ocroiiti, iar suprafata sa reziste si sa dureze in timp, achizitie de risip pentru
acoperirea unor suprafete, acestea variindin functie de denivelarile din teren;
- Asigurarea tuturor materialelor necesare pentru realizarea acestor lucrari
Conditii referitoare la contract:
Se va solicita garantie de buna executie 5% din valoarea contractului fără TVA, conform art.39, alin, (1) din HG
nr 395/2016.
Termenul limita de executie al lucrarilor este de 30 zile de la primirea ordinului de incepere a! lucrarilor.
Conditii de participare:
Ofertantul va transmite, in format PDF(scanate), urmatoarele
-Oferta financiara, ,

-Oferta tehnica — va cuprinde o descrierealucrarilor ce urmeaza a fi executate, a materialelor, pieselorsiaccesoriilor ce urmeazaa fi folosite,
-Fisa de informatii generale(denumire operator, sediu central, adresa, CUL, telefon, fax e-riail, cont IBAN
Trezorerie, reprezentanti legali, persoane de contact),
"Copie certificat constatator din care sa reiasa concordata codului CAEN cu obiectul contractului;
-Autorizatie/document valabil la data depunerii ofertei, din care sa rezulte ca furnizorul este autorizat sa
presteze/desfasoare activitati privind lucrari de amenajare
Documentele se pot prezenta in oricaredin formele: copie legalizata, copie lizibil cu mentiunea conform cu
originalul, semnata si stampilata.
- Ofertele/documentele vor fi transmise la adresa dee-mail:achizitii3Edgaspctr.ro „cu specificatia



„ferta pentru anuntulpublicitar nr...cu termen limita: 09.11.2020, ora 10:00,

În vederea fundamentarii ofertei, ofertantul are obligatia de a vizita locatia, pentru documentaresi o estimare

cat mai corecta a necesarului de materialesi lucrari.
Vizitarea amplasamentului va fi efectuata în urma unei solicitari la adresa de email: achiziti3Edgaspctr.ro, dar
si la Sediul DGASPC Teleorman situat in Str. Dunarii, nr.7, Mun. Alexandria, tel.:0247316611,

Ofertele vor fi analizate de catre o cornisie de evaluare,
Ofertantul câstigator va publica OFERTA în Catalogul de produse din SICAP,

Criterii de atribuire:
Pretul cel mai scazut
Informatii suplimentare:
Ofertele/documentele vor fi transmise la adresa de e-mai!: achizitiEdgaspctr.ro „cu specificatia :

Oferta pentru anuntul publicitar nr... cu termenul limita de transrnitere a ofertelor 09.11.2020 orele 10:00"


