
 

` CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI HUNEDOARA 

Deva, b-dul. Iuliu Maniu, nr. 18; Telefon 0254-233.341, 0254-233.340; Fax 0254-234.384;  
cod fiscal 9819433; e-mail: achizitiihd@gmail.com 

Nr. Operator date cu caracter personal: 9426 

Nr 5303/11.02.2015 

ANUNT PUBLICITAR 

 

 Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, cu sediul in Deva, str. Iuliu Maniu, nr. 18, 
jud. Hunedoara vă invita să participaţi la procedura de incheiere a acordului cadru  avand ca obiect ”Furnizare 
legume si fructe proaspete”. 
Date despre achizitor - Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului,cu sediul in Deva, str. I. 
Maniu, nr.18, jud. Hunedoara, Fax:0254/234384, Tel:0254/233340, e-mail:dgaspchd@gmail.com, adresa web 
www.dgaspchd.ro  

 Procedura de achiziţie aplicată: cerere de ofertă conform prevederilor art. 18 alin. 1 lit. e din 
OUG 34/2006.  

Procedura de achiziţie se derulează conform OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii cu modificările şi 
completările ulterioare, HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

CPV:  CPV:  03220000-9 Legume, fructe şi fructe cu coaja 
 

Obiectul contractului: Furnizare legume si fructe proaspete, conform solicitarilor beneficiarilor din cadrul 

structurilor functionale ale D.G.A.S.P.C. Hunedoara. Contractul presupune si serviciile de transport la sediul 
unitatilor din cadrul D.G.A.S.P.C. Hunedoara  
 
Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire: Offline 
 
Valoarea estimata fara TVA: 306400,00 RON 
 
Sursa de finantare: bugetul DGASPC Hunedoara 
 
Criteriul  de atribuire: pretul cel mai scazut 
 
Data limita de depunere a ofertelor: 19.02.2015 ora 10.00 
 
Modul de prezentare a ofertei: Oferta se va depune în plic închis si sigilat la registratura DGASPC 
Hunedoara:Deva, b-dul. Iuliu Maniu,nr.18. Ofertantul trebuie sa ia toate masurile astfel incat oferta sa fie primita si 
inregistrata la sediul achizitorului pana la data si ora limita stabilita pentru depunere. 
 
Informatii suplimentare: Documentaţia de atribuire nr 176252/05.02.2015 a  fost publicata in SEAP in cadrul  
invitatiei de participare nr . 369916/09.02.2015 
 
 Mai multe informatii se pot obtine la Serv. Achizitii, tel. 0254233340 interior 110. 
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