
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 1323930 / 24.10.2022 

LA ACHIZITIA DIRECTA PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE 

Achizitionare Centrala termica pe GPL si calorifere pentru  

Centrul pentru Persoane Varstnice Furculesti 

 

Denumire contract: Achizitionare Centrală termică pe GPL si calorifere - pentru Centrul pentru Persoane 

Varstnice Furculesti 

Data limita depunere oferta: 01.11.2022 ora 10:00 

Tip anunt: Cumparari directe 

Tip contract: Furnizare 

Cod si denumire CPV: 39715210-2 – Echipament de incalzire centrala (Rev.2) 

Valoare estimata: 67.226,90  lei fara TVA 

Descriere contract:Achiziţionarea în cadru concurenţial, transparent, ce către Direcţia Generală de Asistenţă 

Sociala şi Protecţia Copilului Teleorman a unei Centrale termice pe GPL si calorifere pentru Centrul pentru 

Persoane Varstnice Furculesti. Se solicita intocmirea proiectului necesar montarii centralei termice, furnizarea 

,instalarea tuturor echipamentelor solicitate si punerea in functiune a Centralei termice pe GPL cu o putere 

nom. de minim 90kW , la Centrul pentru Persoane Varstnice Furculesti, conform unei oferte detaliate, 

acceptata de beneficiar. 

Conditii referitoare la contract: 

Obiectul contractului presupune : Furnizare Centrala termica pe GPL si calorifere necesara pentru 

desfasurarea in bune conditii a activitatii din Centrul pentru Persoane Varstnice Furculesti, situat in Com. 

Furculesti, jud. Teleorman .  

Specificatiile tehnice minimale vor fi conform Caietului de Sarcini nr. 31593 anexat la prezentul anunţ.  

Se solicita intocmirea proiectului necesar montarii centralei termice, furnizarea , instalarea tuturor 

echipamentelor solicitate si punerea in functiune a Centralei termice pe GPL cu o putere nom. de minim 

90kW , la Centrul pentru Persoane Varstnice Furculesti, conform unei oferte detaliate, acceptata de beneficiar. 

Obținerea avizelor/autorizațiilor necesare va intra în obligația prestatorului.  

Se vor efectua operatiuni de inlocuire a centralei termice precum si a radiatoarelor (caloriferelor).  

Radiatoarele (cele 22 buc) vor fi echipate cu set de robineti cu cap termostatic (cap termostatic, robinet 

termostatic, coltar tur si robinet coltar retur) . Lucrarile vor fi efectuate cu personal autorizat.  

Acolo unde situatia o impune, se vor face adaptari la retea in vederea conectarii caloriferelor.  

Dupa efectuarea lucrarilor de inlocuire a centralei termice si a caloriferelor , se va realiza echilibrarea 

instalatiei de incalzire.  

Se vor prezenta certificate de conformitate si de garantie pentru toate echipamentele instalate.  

Garantia lucrarii va fi fi de minim 36 luni.  

In cazul in care, in timpul efectuarii operatiilor de instalare/montare a echipamentelor, vor exista deteriorari 

neprevazute, din vina prestatorului, acesta se va obliga sa le remedieze pe cheltuiala sa.  

Termenul de execuție a lucrărilor este de 5 zile lucrătoare de la primirea ordinului de începere a lucrărilor.  

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: 

În vederea fundamentării ofertei tehnice și financiare, ofertanții pot vizita amplasamentul pentru documentare 

și pentru o estimare cât mai corectă. Vizitarea amplasamentului se va efectua în urma unei solicitări adresate 

autorității 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  

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

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

Nu se admit oferte partiale sau incomplete . 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 1323930 /24.10.2022.  

Termenul limita de transmitere a ofertelor este 01.11.2022, orele 10:00 . 

mailto:dgaspctr@yahoo.com


 

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 01.11.2022, orele 10:00, la adresa de e-mail : dgaspctr@yahoo.com . 

Solicitari de clarificari se primesc pana in data de 27.10.2022 , ora 10:00 , la adresa de email 

dgaspctr@yahoo.com 
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