Fisa de date
Tip anunţ: Anunţ de participare simplificat
Tip legislaţie: Legea nr. 98/23.05.2016
Nu a existat o consultare de piaţa prealabila

SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
1.1)DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
DIRECŢIA DE ASISTENTA SOCIALA CĂLĂRAŞI
Adresa poştala: Judeţul Călăraşi, Municipiul Călăraşi, str. Progresul, nr. 23, Localitatea: Călăraşi, Cod ostal: 910001,

România, Punct(e) de contact: Direcţia de Asistenta Sociala, Tel. +4024231 151,
office@das.primariacalarasi.ro, Adresa internet (URL): www.primariacalarasi.ro

E-mail:

l

l
Numărul de zile pana la care se pot solicita clarificări inainte de data limita de depunere a ofertelor/c ndidaturilor: 3

1.2)TIPUL AUTORITĂŢII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITĂŢILE PRINC PALE)
i

Autoritate regionala sau locala

Activitate (Activităţi)
- Protecţie sociala

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACŢIONEAZĂ IN NUMELE ALTOR AUTORITĂŢI CONTRACTA TE
Nu

i

SECŢIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
11.1) DESCRIERE
i

11.1.1)Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contr ictanta
Servicii de paza.
i
11.1.2)Tipul contractului si locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a & rviciilor

Serviciij
Cumpărare
Locul principal de livrare: Serviciul Cresa din str. Muşeţelului, nr. 9 si Serviciul pentru persoane afl :e în situaţii de
risc - Adăpostul de urgenta pe timp de noapte din str. Prel. Dobrogei, nr. 65A

i
Codul NUTS:RO312-Călăraşi
11.1.3) Anunţul implica
Un contract de achiziţii publice
i

11.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achiziţiei/achiziţiilor
Se vor achiziţiona servicii de paza pentru obiectivele subordonate Direcţiei de Asistenta Sociala Ca rasi, respectiv
Serviciul Cresa din str. Muşeţelului, nr. 9 si Serviciul pentru persoane aflate în situaţii de risc - Adape tul de urgenta
pe timp de noapte din str. Prel. Dobrogei, nr. 65A, cu respectarea cerinţelor din Caietul de sarcini.

Realizarea dispozitivelor de paza la obiectivele incredintate se va face cu respectarea Legii nr. 333/20 I3 privind paza
obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecţia persoanelor, cu modificările si completările ulterioare si a b 3 nr. 301/2012
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bu urilor, valorilor
si protecţia persoanelor.

Prestatorul asigura paza la obiectivele menţionate mai sus, in scopul impiedicarii sustragerilor le orice fel, a
pătrunderii ilegale in obiectivul păzit a persoanelor străine, păstrarea ordinii si liniştii in incinta obiectivi or si siguranţa

personalului angajat.

11.1.6)Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziţiile)
79713000-5 Servicii de paza (Rev.2)
11.1.7)Contractul intra sub incidenţa acordului privind contractele de achiziţii publice
Nu
11.1.8)împărţire in loturi
Da - unul sau mai multe loturi

11.1.9)Vor fi acceptate variante
Nu

11.2)CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI
11.2.1)Cantitatea totala sau domeniul
Se vor achiziţiona servicii de paza pentru obiectivele subordonate Direcţiei de Asistenta Sociala Cal rasi, respectiv
Serviciul Cresa din str. Muşeţelului, nr. 9 si Serviciul pentru persoane aflate în situaţii de risc - Adapo itul de urgenta
pe timp de noapte din str. Prel. Dobrogei, nr. 65A, cu respectarea cerinţelor din Caietul de sarcini.
Valoarea estimata minima reprezintă valoarea pana la 31.12 2019, in funcţie de care se vor evalua of< rtele, valoarea
estimata maxima reprezintă valoarea cu eventuale prelungiri. In conformitate cu art. 165 alin. (1) di

HG 365/2016

autoritatea contractanta are dreptul de a prelungi durata contractelor. Suplimentarea cantităţilor di produse este
condiţionată de existenta resurselor financiare.

Valoarea totala estimata fara TVA: intre 120.960 si 190.080 lei fara TVA.
11.2.2)Opţiuni
Da
Conf. art. 165 alin. (1) din HG 395/2016

11.3)DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZAR
De la data incheierii contractului pana la data de 31.12.2019, cu posibilitate de prelungire pana la data le 30.04.2020,
conform art. 165 din HG nr. 395/2016, cu modificările si completările ulterioare.

11.4)AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI
11.4.1) Ajustarea preţului contractului
Nu

SECŢIUNEA III: INFORMAŢII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
111.1) CONDIŢII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garanţii solicitate (după caz)
III.1.1.a) Garanţie de participare
Da
Garanţia de participare pentru fiecare lot in parte, respectiv pentru Lotul nr. 1 si Lotul nr. 2 este de 6 14 lei. Garanţia
de participare se constituie prin virament bancar (RO39TREZ2015006XXX000183 deschis la Trezore ia Municipiului
Călăraşi, cod fiscal 15425336) sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o soc etate bancara
ori de o societate de asigurări, care nu se afla în situaţii speciale privind autorizarea ori supravegheri e, în condiţiile

legii si la casieria Direcţiei de Asistenta Sociala Călăraşi. Perioada de valabilitate va fi cel puţin ege a cu perioada
minima de valabilitate a ofertei - 90 zile astfel cum a fost solicitata prin documentaţia de atribuire. Ii istrumentul de
garantare se va prezenta autorităţii contractante, cel mai târziu la data si ora limita de depune •e a ofertelor,
Instrumentul de garantare prezentat in cazul unei asocieri de operatori economici ca dovada a cons ituirii garanţiei
de participare, trebuie sa fie emis in numele asocierii si sa cuprindă menţiunea expresa ca respectivu instrument de
garantare acoperă in mod solidar toţi membrii asocierii cu nominalizarea acestora, emitentul ins jumentului de

garantare declarând ca va plaţi din garanţia de participare sumele prevăzute de dispoziţiile legale ap cabile in cazul

culpei oricăruia dintre membrii asocierii. Restituirea garanţiei de participare se va face in conformitate cu prevederile
art. 38 alin. (1) din HG nr. 395/2016.
111.1.1 ,b) Garanţie de buna execuţie

Da
Garanţia de buna execuţie a contractului se constituie în scopul asigurării autorităţii contractante ce îndeplinirea
cantitativa, calitativa si în perioada convenita a contractului de achiziţie. Valoarea garanţiei de buni execuţie prin
raportare la complexitatea contractului de achiziţie publica se stabileşte la 5% din preţul contractului, fara TVA si se
constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o soc etate bancara
sau de o societate de asigurări, sau prin depunere la casieria direcţiei. Restituirea garanţiei de buna ^ecutie se va

face in conformitate cu prevederile art. 42 alin. (2) din HG nr. 395/2016.
111.1.2)Principalele modalităţi de finanţare si plata si/sau trimitere la dispoziţiile relevante
Bugetul local
111.1.3)Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53 din Legea privind achiziţiile publice nr. 98/2016;
II 1.1.4) Executarea contractului este supusa altor condiţii speciale
Nu
III.1.5) Legislaţia aplicabila

a)Legea privind achiziţiile nr. 98/2016;
b)Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilo referitoare la
atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achi: iţiile publice;
c)Legislaţia publicată pe site-ul

III.2) CONDIŢII DE PARTICIPARE
III.2.1) Situaţia personala a operatorilor economici, inclusiv cerinţele referitoare la inscrierea in regis| ml comerţului
sau al profesiei
111.2.1 .a) Situaţia personala a candidatului sau ofertantului
Situaţia personala a operatorilor economici, inclusiv cerinţele referitoare la inscrierea in registrul coijnertului sau al
profesiei
Ofertanţii, terţii susţinători si subcontractantii nu trebuie sa se regăsească in situaţiile prevăzute de disp^ziţiile art.164,
art. 165, art. 167 din Legea nr. 98/2016. Operatorii economici au obligaţia completării si prezentării:
-Declaraţie privind neincadrarea in art. 164 din Legea nr. 98/2016,
-Declaraţie privind neincadrarea in art. 165 si 167 din Legea nr. 98/2016
- Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribu iilor la bugetul
general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;
- Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de
supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie|sau de control

în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
- După caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările

prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice;: Ite documente
edificatoare, după caz.
- Angajamentul ferm al terţului susţinător din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustirierea acestuia,
sau după caz, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, atrage respingerea acesteia ca
inacceptabila.

Ofertanţii nu trebuie sa se afle in situaţiile prevăzute de dispoziţiile in art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinţei: Declaraţia privind neincadrarea in situaţiile potenţial
generatoare de conflict de interese cu menţionarea persoanelor care deţin funcţii de decizie in cadrul autorităţii

contractante, precum si a celor implicate in elaborarea documentaţiei de atribuire si derularea p ocedurii va fi
prezentata de ofertanţi, terţi susţinători si subcontractanti.
Persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă cu privire la organizarea, derularea şi finalizarea

procedurii de atribuire sunt: Stanca Claudia - Director executiv DAS, Sirbu Valentina - Director adjunct DAS, Varza
lonelia Valentina - consilier juridic DAS, Sotropa Viorica - consilier DAS, Tudor Măria - consilier DAS, Uzum Rodica
- consilier DAS, Leu Mariana - Sef serviciu Cresa, Toneanu Mihai Adrian - Sef serviciu Cantina de aju or social, losif
Virgil-Daniel -consilier DAS, Ion Mircea - consilier DAS, Tudor Mariana - consilier juridic DAS.

lll.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale
Ofertanţii trebuie sa dovedesca capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (forma de inregistiare si obiectul
de activitate) in conformitate cu cerinţele legale din tara in care este stabilit. Operatorii economici ce depun oferta
trebuie sa dovedească o forma de inregistrare in condiţiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasă ca sunt legali
constituiţi, nu se afla in nici una dintre situaţiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca şu capacitatea
profesionala de a realiza activităţile care fac obiectul contractului.
Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinţei: Ofertantul face dovada capacităţii de exercitare a
activităţii profesionale (forma de inregistrare si obiectul de activitate), prin prezentarea certificatului ONRC sau pentru
ofertanţii străini document echivalent emis în tara de rezidenta (în limba în care a fost emis, însoţit de traducerea în
limba româna efectuata în mod obligatoriu de către traducători autorizaţi).
Ofertanţii trebuie sa detina licenţa de funcţionare privind prestarea serviciilor de paza, emisa de către Inspectoratul
General al Politiei Romane, conform art. 19 alin(2) Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si
protecţia persoanelor si HG nr. 301/2012 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legi nr.333/2003 valabila la data limita de depunere a ofertelor. Ofertantul va face dovada îndeplinirii cerinţei prin prezentarea licenţei
de funcţionare privind prestarea serviciilor de paza, emisa de către Inspectoratul General al Politiei Romane, în
termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertei. în cazul în care valabilitatea autorizaţiei nu acoperă
întreaga perioada de derulare a contractului, operatorii economici vor depune un angajament prin care, în cazul în
care sunt declaraţi câştigători, se angajează ca vor prelungi valabilitatea acesteia pe toata durata de derulare a
contractului si o va înainta autorităţii contractante.

în cazul în care valabilitatea autorizaţiei nu acoperă întreaga perioada de derulare a contractului, operatorii economici
vor depune un angajament prin care, în cazul în care sunt declaraţi câştigători, se angajează c^ vor prelungi
valabilitatea acesteia pe toata durata de derulare a contractului si o va înainta autorităţii contractante
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
lll.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Informaţii si/sau nivel(uri)
minim(e) necesare pentru
evaluarea respectării cerinţelor
menţionate
Cerinţa nr. 1: Experienţa similara:
Operatorii economici ce depun
oferta trebuie sa dovedească ca au

prestat in ultimii 3 ani, de la data
limita de depunere a ofertelor,

Modalitatea de îndeplinire

Ofertantul va face dovada îndeplinirii cerinţei prin prezentarea Listei
principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani cu indicarea valorilor, datelor si
a beneficiarilor publici sau privaţi. Operatorii economici vor prezenta
documente justificative în susţinerea listei: se vor prezenta
documente/contracte (copie lizibila cu menţiunea conform cu originalul).

respectiv 2016, 2017 si 2018, la
nivelul unuia sau mai multor
contracte, servicii similare in
valoare cumulata de cel puţin

60480,00 lei, fara TVA, pentru
fiecare lot in parte
lll.2.3.b) Standarde de asigurare a calităţii si de protecţie a mediului.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu

1.3) CONDIŢII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII
1.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu

Hl.3.2) Persoanele juridice au obligaţia sa indice numele si calificările profesionale ale membri r personalului
responsabili pentru prestarea serviciilor respective

Nu

SECŢIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) PROCEDURA
IV. 1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfăşurare
IV.1.1 .a) Modalitatea de desfăşurare a procedurii de atribuire

Offline
IV.1.1.b) Tipul procedurii
Procedura simplificata proprie

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1) Criterii de atribuire
Preţul cel mai scăzut
IV.2.2) Se va organiza o licitaţie electronica

Nu

IV.3) INFORMAŢII ADMINISTRATIVE
IV.3.1) Număr de referinţa atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de particip;
Moneda in care se exprima oferta de preţ: RON
Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul căreia ofertantul trebuie sa isi menţină oferta (de la termenul mita de primire
a ofertelor)

90 zile
IV.4) PREZENTAREA OFERTEI
IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
Propunerea tehnica in original semnata si stampilata de reprezentantul legal/imputernicit al ofertantu ui sau liderului
asocierii (daca este cazul), va fi transmisa până la data si ora limita de depunere a ofertelor preci rate în anunţul
publicitar.
Ofertantul trebuie sa prezinte o propunere tehnica prin care face dovada conformităţii serviciilor c urmează a fi
prestate cu cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini. Propunerea tehnica trebuie sa conţină: o desci re detaliata a
modului de prestare a serviciilor prin prezentarea de comentarii articol cu articol ale specificaţiilor te nice conţinute
in Caietul de sarcini astfel încât sa se demonstreze corespondenta serviciilor prezentate in propune ea tehnica, cu
specificaţiile respective. Se vor anexa daca este cazul documente solicitate in cadrul caietului de 5 ircini sau care
susţin demonstrarea cerinţelor din acesta. în situaţia în care ofertanţii anexează propunerii tehnice si

Ite documente

prezentate intr-o alta limba decât limba româna, acestea vor fi însoţite de traducerea autorizata Ofertantul are
obligaţia de a preciza partea/partile din contract pe care urmează sa le subcontracteze.
Ofertantul are obligaţia de a elabora propunerea tehnica astfel încât aceasta sa respecte în tot itate cerinţele
prevăzute în Caietul de sarcini care sunt minime si obligatorii.

Ofertanţii vor prezenta declaraţie prin care confirma faptul ca la elaborarea ofertei si pe toata durata e îndeplinire a
contractului au respectat si vor respecta condiţiile de mediu, social si cu privire la relaţiile de munc

In cazul unei

asocieri, aceasta declaraţie va fi asumata de toţi membrii asocierii.
Informaţii detaliate privind reglementările in vigoare la nivel naţional privind condiţiile de munca si protecţia muncii,
securităţii si sănătăţii in munca se pot obţine de la Inspecţia Muncii sau de pe site-ul http://www nspectmun.ro.

Informaţii privind reglementările in vigoare la nivel naţional privind condiţiile de mediu se pot obtim de la Agenţia
Naţionala pentru Protecţia Mediului sau de pe site-ul http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie.
IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare
Propunerea financiara in original semnata si stampilata de reprezentantul legal/imputernicit al ofertantului sau
liderului asocierii (daca este cazul), va fi transmisa până la data si ora limita de depunere a ofertelor precizate în

anunţul publicitar.
Propunerea financiara va fi exprimata ferm, în lei si se va intocmi pentru cantitatea minima, ara eventuale
suplimentari.
Ca anexa a propunerii financiare, ofertanţii vor prezenta toate cheltuielile pe care le implica indeplinirea obligaţiilor
contractuale, inclusiv marja de profit, din care rezulta tariful orar ofertat pentru servicii de paza. în acest sens,
autoritatea contractanta solicita ca în propunerea financiara depusa ofertanţii sa includă costurile s cheltuielile pe
care le implica prestarea serviciilor în stricta concordanta prevederile legale, cu cerinţele din contract si Caietul de
sarcini.

Departajarea ofertelor se va face in funcţie de preţul ofertei financiare/lot. Oferta cu cel mai mic preţ va fi desemnata
câştigătoare. La preţ egal, autoritatea contractanta va solicita operatorilor economici care s-au clasat pe primul loc,
transmiterea de noi propuneri financiare, pana la departajare. Lipsa formularului de oferta reprezintă ipsa propunerii
financiare, respectiv lipsa actului juridic de angajare în contract, ceea ce atrage încadrarea ofertşi în categoria
ofertelor inacceptabile.
IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei
-documente de calificare,
-propunere tehnica,
-propunere financiara.

Criteriile de calificare si selecţie sunt obligatorii. Neprezentarea propunerii tehnice si/sau financiae are ca efect
descalificarea ofertantului Pentru înscrierea si participarea la procedura, ofertanţii vor depune oferta la adresa
autorităţii contractante. Ofertanţii vor depune în plicul cu oferta, următoarele documente, marcate si sigilate astfel:
Documentele de calificare în original si o copie, în doua plicuri interioare separate sigilate, pe care se va scrie

denumirea si adresa ofertantului, precum si menţiunea DOCUMENTE DE CALIFICARE ORIGINAL, respectiv COPIE.
Propunerea tehnică în original si copie, în doua plicuri interioare separate sigilate, pe care se va sere denumirea si
adresa ofertantului, precum si menţiunea PROPUNERE TEHNICA ORIGINAL, respectiv COPIE. Propunerea
financiară în original si copie, în doua plicuri interioare separate sigilate, pe care se va scrie denumirea si adresa
ofertantului, precum si menţiunea PROPUNERE FINANCIARA ORIGINAL, respectiv COPIE. Prapur erea financiara
trebuie sa conţină formularul de oferta si anexa la formularul de oferta completate. Plicurile interioare vor fi introduse
într-un plic exterior la care se anexează garanţia de participare si care va fi marcat după cum urmează: Direcţia de

Asistenta Sociala Călăraşi, str. Progresul, nr. 23, Călăraşi, „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DAT/
Ofertanţii au obligaţia de a-si lua toate masurile astfel incat ofertele sa fie depuse integral in termenul solicitat. Nu se
accepta modificare si retragere a ofertei după data limita de depunere a ofertei. Se considera oferta întârziata acele
oferte care au fost depuse/transmise după data limita de depunere a ofertei. Deschiderea ofertelor are loc la sediul
autorităţii contractante. La şedinţa de deschidere a ofertelor pot participa si delegaţii/reprezentanţii împuterniciţi ai
ofertantului.

SECŢIUNEA VI: INFORMAŢII SUPLIMENTARE

VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu
Perioada estimata de publicare a anunţurilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE ÎNSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANŢAT

IN FONDURI

COMUNITARE/PROGRAM OPERAŢIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Nu
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
j
Tipul de finanţare: Fonduri bugetare

VI.3) ALTE INFORMAŢII
Relaţii suplimentare vor fi solicitate la adresa de e-mail virgil.iosif@das.primariacalarasi.ro

VI.4)CAIDEATAC
Vl.4.1) Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind utilizarea cailor de atac
Compartiment juridic
Adresa poştala: str Progresul, nr. 23, Localitatea: Călăraşi, Cod postai: 910001, România, Tel. +40 242313151, Email: office@d aş. primariacalarasi.ro
Anexa B

INFORMAŢII PRIVIND LOTURILE
LOT NR. 1 DENUMIRE: Servicii de paza pentru Serviciul Cresa din Călăraşi, str. Muşeţelului, n

.9

1)DESCRIERE SUCCINTA

Servicii de paza pentru Serviciul Cresa din Călăraşi, str. Muşeţelului, nr. 9, conform Caietulu de sarcini

2)CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZIŢII)
79713000-5

3)CANTITATEA SI DOMENIUL
Valoarea estimata fara TVA: intre 60480,00 si 95040,00 RON

4)INDICAŢII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE
FINALIZARE

EPERE / DE

Durata: 7 luni, incepand de la data adjudecării contractului

5)INFORMAŢII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE
Valoarea garanţiei de participare: 604 RON
LOT NR. 2 DENUMIRE: Servicii de paza pentru Serviciul pentru persoane aflate în situaţii de ri c - Adăpostul
de urgenta pe timp de noapte din str. Prel. Dobrogei, nr. 65A

1)DESCRIERE SUCCINTA
Servicii de paza pentru Serviciul pentru persoane aflate în situaţii de risc - Adăpostul de urg inta pe timp de
noapte din str. Prel. Dobrogei, nr. 65A, conform Caietului de sarcini

i

2)CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZIŢII)
79713000-5

3) CANTI^ATEA SI DOMENIUL
Valoarea estimata fara TVA: intre 60480,00 si 95040,00 RON

4) INDICAŢII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE
FINALIZARE
Durata: 8 luni, incepand de la data adjudecării contractului

5) INFORMAŢII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE
Valoarea garanţiei de participare: 604 RON

EPERE / DE

