ROMÂNIA
PRIMĂRIA MUNICI IULlH CĂLĂRAŞI

JUDEŢ^L Călăraşi
DIRECŢIA DE asi: TENTA SOCIALA

Călăraşi^ str. Progresii, Nr 23 Te ./fax 0242-31.31.
Adresă e-mail: qffîce(a>di
Operator de date cu caracter
39109
nersona
Nr.

: CĂTRE
OPERATORII ECONOMIC
ior
INTERESAŢI
Autoritatea contractantă: Direcţia de asistenţă
Denumire contract/contracte: "Servicii de paz;

îociala Călăr îşi;

Tip contract: Contract de prestări servicii; ;
Obiectul contractului/contractelor: "Servicii de pază"

ntru obiectivele subordonate Di
Asistenţă Socială Călăraşi, respectiv Serviciul Creşă dir str. Muşeţelului, nr. 9 şi Serjviciul pentru cţiei de
aflate în situaţii de risc - Adăpostul de urgenţă pe timp de noapte din str. Prel. Dobrcjgei, nr. 65A. :rsoane

Clasificare CPV: 79713000-5 Servicii de pază (Rev.2)
Durata contractului/contractelor: de la data încheierii contractului până la data de 31.122
posibilitate de prelungire până la data de 30.04.2022, conform art. 165 din HG nr. 395/2016, cu moc 021, cu

ficările

şi completările ulterioare.

Valoarea totală estimată pentru cele 2 loturi: îjitre I ^9.440
si 264.720 lei fara T A, conform ( ăietului
de sarcini şi Fişei de date.|
Condiţii de participare: conform Fişei de date;
Sursa de finanţare: buget local;i
Adresa la care se depun ofertele: Direcţia de asistenţă socială Călăraşi, str. Progresul, nr. 23,

ăl araşi,

jud. Călăraşi;
Perioada de valabilitate a ofertei: conform Fişei| de da^e;
Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut;
Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: conformi anunţ] publicjitar publicat în SICAIf*

Alte informaţii: documentaţia de atribuire este pusă a disp
ziţia operatorilor economici inte esaţi în
format electronic pe site-ul Primăriei Municipiului Călăraşi - '
ww.das.primariacalârasi.ro/inform iţii-deinteres-public/achiziţii-publice. Eventualele solicitări de clar
ficări vor fi făcute la adresa de e-mail
mircea.ion@das.primariacalarasi.ro.;

tiv,
nca

Consilier achiziţii publi

e,

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regul tmentuiu,
(UE)20l6/679. Persoanele vizate cărora li se adres< aă
prezentul înscris, precum ^i terţele persoane care intră în posesia acestuia tui obligat a de a p,
•leja, conserva şi folosi datele cu caracter personal
cond^ţiile prevăzute de regulamentul'(UE)2Q[I6 679\ \

