
Invitatie pentru Oferte 

 
Data: 25.11.2011 

Numarul de Identificare al Contractului: SIP_CW_08/CF no.15/2010 

Banca Mondiala -  Imprumut Nr:  4825-RO 

Banca Mondiala Nume Imprumut: Proiect privind Incluziunea Sociala 

 

 

1. Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale a primit un imprumut de la Banca 

Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind 

Incluziunea Sociala  şi intentioneaza sa utilizeze o parte a acestui imprumut pentru plati 

eligibile, in cadrul Contractului pentru Centrul de Recuperare si Reabilitare 

Neuropsihiatrica nr.2 Lugoj, numar contract de finantare SIP_CW_08/CF no.15/2010. 

2. Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis, beneficiar al 

finantarii din imprumut solicita oferte sigilate pentru construcția obiectivului – 

Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica nr.2 Lugoj. Se propune 

realizarea constructiei in regim Demisol partial + Parter +1 Etaj care sa cuprinda: 

 ■ la demisolul partial al cladirii se vor amplasa bucataria, depozitul de alimente, 

spalatoria/uscatoria, vestiarele si grupurile sanitare a personalului, centrala termica, 

adapostul A.L.A si scarile de acces. 

In zona incaperilor de bucatarie, spalatorie/uscatorie si centrala termica se vor realiza 

curti engleze pentru a asigura iluminarea si ventilatia naturala. 

■ la parterul cladirii sunt amplasate 8 module de locuit, o zona de zi cu loc de luat masa, 

oficiu de portionare cu ascensor pentru mancare, respectiv accesul principal cu hol 

primire. 

 

 

■ la etajul cladirii sunt amplasate 8 module de locuit, o zona de zi cu loc de luat masa, 

oficiu de portionare cu ascensor pentru mancare, respectiv cabinetele de tratament si 

administratia. 

  

3. Documentele de licitație (și copiile suplimentare) pot fi preluate gratuit  de la sediul 

Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis, Timisoara, P-ta 

Regina Maria nr.3, jud.Timis, Serviciul Investitii si Achizitii Publice.  Ofertanții 

interesaţi pot obţine mai multe informații de la aceeasi adresa. 

 

4. Ofertele trebuie sa fie valabile pentru o perioada de 60 de zile dupa deschiderea 

ofertei si trebuie sa fie insotite de o Garantie de participare in valoare de 75 477 lei. 

Se acceptă 50% din valoarea garanţiei de participare în cazul IMM-urilor, conform 

legislaţiei române în vigoare.  

 

 



 

5. Ofertele trebuie sa fie transmise la sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala si 

Protectia Copilului Timis, Timisoara, P-ta Regina Maria nr.3, jud.Timis, Registratura 

inainte de ora 10:30, in data de 11.01.2012. Nu sunt premise oferte in format 

electronic. Ofertele intarziate vor fi respinse. Ofertele vor fi deschise in prezenta 

reprezentantilor ofertantilor care doresc sa participe la deschiderea ofertelor, din data 

de 11.01.2012, ora 11:00, la sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia 

Copilului Timis, Mun.Timisoara, P-ta Regina Maria nr.3, jud. Timis in Sala de 

Sedinte a institutiei. 

 

 

6. Ofertele intarziate vor fi respinse si returnate nedeschise ofertantilor. 

 

 
 


