
C O N S I L I U L   J U D E Ţ E A N   T E L E O R M A N 
 

Direcţia Generală de Asistenţă  Socială şi Protecţia Copilului 

Mun. Alexandria, str. Dunării nr. 7; Tel. 0247/316611; Fax 0247/406060; E-mail: dgaspctr@yahoo.com 

 

ANUNȚ DE PARTICIPARE nr. ADV 1318966 / 04.10.2022 

LA ACHIZITIA DIRECTA PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE  

Lucrări de renovare la incinta apartamentului nr. 1 din scara A, bloc 614 , Parter, situat în 

strada Turnu Magurele, mun. Alexandria, jud. Teleorman în care își desfășoară activitatea  

Centrul de Protectie de Tip Familial a Copilului cu Handicap Sever Raza de Soare 

 

Denumire contract Lucrări de renovare la incinta apartamentului nr. 1 - Centrul Raza de Soare 

Data limita depunere oferta: 12.10.2022 10:00 

Tip anunt: Cumparari directe 

Tip contract: Lucrari 

Cod si denumire CPV: 45453100-8 - Lucrari de renovare (Rev.2) 

Valoare estimata: 58.823,52  lei fara TVA 

Descriere contract: 

Achiziţionarea în cadru concurenţial. transparent, ce către Direcţia Generală de Asistenţă Sociala şi 

Protecţia Copilului Teleorman a lucrărilor de renovare la incinta apartamentului nr. 1 din scara A, 

parter, bloc 614, situat în strada Turnu Magurele, mun. Alexandria, jud. Teleorman ,ce apartine 

Centrului de Protectie de Tip Familial a Copilului cu Handicap Sever Raza de Soare  

Conditii referitoare la contract: 

Obiectul contractului presupune : Lucrări de renovare la incinta apartamentului nr. 1 din scara A, 

parter, bloc 614, situat în strada Turnu Magurele, mun. Alexandria, jud. Teleorman .  

Lucrări se vor executa conform Caietului de Sarcini nr. 29472/04.10.2022 anexat la prezentul anunţ.  

Termenul de finalizare a lucrarilor este de cel mult 25 zile de la primirea Ordinului de începere a 

lucrărilor . După finalizarea lucrarilor, se va întocmi Procesul-verbal de receptie , iar prestatorul va 

emite factura şi va prezenta certificate de conformitate şi garanţie (minim 2 ani) a materialelor / 

instalatiile utilizate.  

Termenul de garanţie acordat lucrărilor/instalaţiilor va fi de minim 24 luni.  

Se va solicita Garantie de buna executie conform art.39, alin.(1) din HG nr 395/2016 , in cuantum de 

5% din valoarea contractului fără TVA.  

Conditii de participare: 

In vederea fundamentării ofertei, ofertantul are obligatia de a vizita locaţia, pentru documentare şi o 

estimare cât mai corectă şi precisă a necesarului de materiale şi a lucrărilor ce se impun la prezentul 

apartament . Vizitarea amplasamentului va fi efectuata în urma unei solicitari adresate autorităţii 

contractante .  

Ofertantul va prezenta în mod obligatoriu :  

- Fişă informaţii generale, (denumire operator, adresa sediu , CUI, telefon, fax, e-mail, cont IBAN 

Trezorerie, reprezentanti legali, personane de contact),  

- Certificat de înregistrare, emis conform dispoziţiilor legale în vigoare, valabil la data depunerii  

- Certificat constatator eliberat de O.R.C. din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului 

operator economic, valabil la data depunerii (eliberat cu cel mult 30 de zile înaintea depunerii ).  

- Propunere tehnică- în corelare cu cerinţele prevăzute în Caietul de Sarcini, ( Este obligatorie 

intocmirea propunerii tehnice astfel incat in procesul de evaluare, informatiile din propunerea 

tehnica sa permita identificarea facilă a corespondentei cu cerintele tehnice din Caietul de Sarcini)  

- Propunere Financiară - în corelare cu cerinţele prevăzute în Caietul de Sarcini, ( Este obligatorie 

intocmirea propunerii financiare, astfel incat in procesul de evaluare, informatiile/datele din 

propunerea financiare să permita identificarea facilă a corespondentei cu cerintele din Caietul de 

Sarcini )  

mailto:dgaspctr@yahoo.com


Nu se admit oferte partiale sau incomplete .  

NU SE ACCEPTĂ PROPUNERI TEHNICE DE GENUL COPY-PASTE A CAIETULUI DE SARCINI .  

Toate documentele sunt obligatorii şi se pot prezenta in oricare din formele: copie legalizata, copie 

lizibila cu mentiunea conform cu originalul, semnate si stampilate.  

Oferta/documentele vor fi transmise la adresa de e-mail : dgaspctr@yahoo.com , cu specificatia :  

Oferta pentru anuntul publicitar nr . ADV 1318966 / 04.10.2022.  

Termenul limita de transmitere a ofertelor este 12.10.2022, orele 10:00 . 

Criterii de atribuire:  

Pretul cel mai scazut. Oferta stabilita castigatoare va fi acea oferta admisibila, a carei oferta tehnica 

corespunde la toate cerintele minime obligatorii solicitate in documentatia de atribuire si a carei 

propunere financiara are pretul cel mai scazut. 

Informatii suplimentare: 

Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii : Vatafu Livia Florina, tel. 0742 280 956  

Ofertele se primesc pana la data de 12.10.2022, orele 10:00, la adresa de e-mail : 

dgaspctr@yahoo.com .  

Solicitari de clarificari se primesc pana in data de 10.10.2022 , ora 10:00 , la adresa de email 

dgaspctr@yahoo.com 
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