
“ACHIZI?IA DE COMBUSTIBIL SOLID-BRICHETE VEGETALE NECESAR DISTRIBUIRII DE
AJUTOARE PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUIN?EI DE CĂTRE SERVICIUL PUBLIC DE ASISTEN?Ă

SOCIALĂ CONSTAN?A”

 Detalii
-------------------

Organizator: SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA CONSTANTA●

Localizare: Romania (Constanta)●

Tip anunt: Atribuire la anunt de participare●

Sursa: S.E.A.P.●

Data atribuire: 03-12-2018●

Data aparitiei: 19-12-2018●

 Domenii
-------------------

Combustibili solizi (CPV: 09110000)●

Anunt de Atribuire la Anunturi de Participare [CAN1008822]

“ACHIZI?IA DE COMBUSTIBIL SOLID-BRICHETE VEGETALE NECESAR DISTRIBUIRII DE AJUTOARE
PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUIN?EI DE CĂTRE SERVICIUL PUBLIC DE ASISTEN?Ă SOCIALĂ CONSTAN?A”

Tip Procedura: Licitatie deschisa
PPP: NU

Anunt de participare: CN1004547 / 27-09-2018

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA CONSTANTA
CIF: 35804563, Adresa: Strada: Unirii, nr. 104, Constanta, Constanta, Romania, 900544, Email:
achizitii@spas-ct.ro, Telefon: +40 341180104, Fax: , Persoana contact: Petruta Ghiorghita, Punct(e)
de contact: Petruta Ghiorghita, In atentia: Petruta Ghiorghita, URL: www.spas-ct.ro

Contractul implica o achizitie comuna: NU

Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: NU

SECTIUNEA II: OBIECT

Titlu:
“ACHIZI?IA DE COMBUSTIBIL SOLID-BRICHETE VEGETALE NECESAR DISTRIBUIRII DE AJUTOARE
PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUIN?EI DE CĂTRE SERVICIUL PUBLIC DE ASISTEN?Ă SOCIALĂ CONSTAN?A”

Cod CPV:



09110000-3 - Combustibili solizi (Rev.2)

Tipul contractului: Furnizare

Descriere:
Autoritatea contractanta SPAS Constanta va incheia acordul cadru pentru “Achizi?ia de combustibil
solid-brichete vegetale necesar distribuirii de ajutoare pentru încălzirea locuin?ei de către Serviciul
public de asisten?ă socială Constan?a”pentru o perioada de 24 de luni, cu maxim 3 operatori
economici.
Obiectul acordului cadru: furnizarea, manipularea, distribuirea şi transportul de brichete vegetale
necesare pentru distribuirea de ajutoare pentru încălzirea locuinţelor, în conformitate cu prevederile
HCL nr. 285/31.07.2018 prin care s-a aprobat ajutorul pentru încălzirea locuintei familiilor ?i
persoanelor singure care se încălzesc cu brichete vegetale si energie electrică si HCL nr.
287/31.07.2018 prin care s-a aprobat ajutorul pentru încălzirea locuin?ei în conformitate cu O.U.G.
nr.70/2011, privind măsurile de protec?ie socială în perioada sezonului rece.
Valoarea maximă estimată a acordului cadru este: 3.900.000 lei fără TVA
Valoarea minima estimata a acordului cadru este de 1.560.000 lei fara TVA,
Valoare minima estimată a primului contract subsecvent de achizitie ce urmeaza a fi incheiat pe
durata acordului cadru sezonul rece 2018-2019- 780.000 lei fara TVA
Valoare maxima estimată a primului contract subsecvent de achizitie ce urmeaza a fi incheiat pe
durata acordului cadru sezonul rece 2018-2019- 1.950.000 lei fără TVA
Valoare minima estimată a celui de-al doilea contract subsecvent de achizitie ce urmează a fi incheiat
pe durata acordului cadru sezonul rece 2019-2020 - 780.000 lei fara TVA
Valoare maxima estimată a celui de-al doilea contract subsecvent de achizitie ce urmează a fi
incheiat pe durata acordului cadru sezonul rece 2019-2020 1.950.000 lei fără TVA
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a
ofertelor/candidaturilor: 20 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si concret tuturor solicitarilor de clarificare cu 10
zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Valoarea totala a achizitiei (fara TVA): 0 RON

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

Tipul procedurii:
Licitatie deschisa

S-a organizat o licitatie electronica: NU

SECTIUNEA V: ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Numar / Data:
55908 / 03-12-2018

Denumire Contract:
Acord cadru privind furnizarea de combustibil solid brichete vegetale necesar distribuirii de ajutoare
pentru incalzirea locuintei

Valoare Contract: RON



Ofertanti Castigatori:

EURO VIAL WOOD - CIF: RO28362990, Adresa: Strada Libertatii, Nr. 637, Constanta, Mereni, Romania,
Email: deco.giani@gmail.com, Telefon: +40 722285065

(LicitatiaPublica.ro)


