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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 1324081 / 24.10.2022 

LA ACHIZITIA DIRECTA PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE 

Achizitionare Grup electrogen pentru Centrul pentru Persoane Varstnice Furculesti 
Denumire contract: Achizitionare Grup electrogen pentru Centrul pentru Persoane Varstnice Furculesti 

Data limita depunere oferta: 02.11.2022 10:00 

Tip anunt: Cumparari directe 

Tip contract: Furnizare 

Cod si denumire CPV: 31121000-0 - Grupuri electrogene (Rev.2) 

Valoare estimata: 46.218,50  lei fara TVA 

Descriere contract: 

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

Protecţia Copilului Teleorman a unui Grup electrogen pentru Centrul pentru Persoane Varstnice Furculesti. 

Conditii referitoare la contract: 

Obiectul contractului presupune : Furnizare Grup electrogen necesar 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. 31844 anexat la prezentul anunţ. 

Termenul de executare a lucrării: termenul de montare și punere în funcțiune este de max. 20 zile de la 

semnarea contractului.  

Executantul lucrării va deține atestat ANRE pentru executarea de instalații electrice, în valabilitate la data 

execuției lucrării.  

După finalizarea lucrarilor, se va întocmi Procesul-verbal de receptie , iar prestatorul va emite factura şi va 

prezenta certificate de conformitate şi garanţie a materialelor / instalatiile utilizate.  

Garanția lucrării: 36 luni de la punerea în funcțiune.  

Se va asigura service în perioada de garanție.  

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  

- Atestat ANRE pentru executarea de instalații electrice, în valabilitate la data execuției lucrării.  

- 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 1324081 /24.10.2022.  

Termenul limita de transmitere a ofertelor este 02.11.2022, 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 02.11.2022, 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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