1. Vizualizare anunt




NR ANUNT: ADV1172008



TIP ANUNT: CUMPARARI DIRECTE



DATA CREARE: 24.09.2020 12:16



DATA PUBLICARE: 24.09.2020 12:20

PUBLICAT

DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA
Denumire oficiala: DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA DEVA CIF: 15326502
Adresa: Strada ion luca caragiale, Nr. 4 Tara: Romania
Tel: +4 0254218030 Fax: +4 0254218030 E-mail: achizitii.das@gmail.com Punct(e) de
contact: COSMINA ELENA BOLDA In atentia: : COSMINA ELENA BOLDA
ANUNT

2.

Denumire contract:

servicii de intretinere aparatura medicala

3.

Data limita depunere oferta:

28.09.2020 12:00

4. Tip
anunt:

Cumparari
directe

9.

6. Cod si
denumire
CPV:
5. Tip
contract:

Servicii

50421000-2 Servicii de
reparare si de
intretinere a
echipamentului
medical (Rev.2)

Descriere contract:

servicii de reparare si intretinere aparatura medicala

10.

Conditii referitoare la contract:

7. Valoare
estimata:

5.882,00 RON

8. Caiet
de sarcini:

caiet de sarcini
si
formulare.pdf

Modalitatea de verificare periodica, intretinere si reparare a aparaturii medicale este descrisa in mod d
etaliat in caietul de sarcini ce se poate consulta pe site-ul site-ul www.primariadeva.ro - achizitii publice
- anunturi achizitii publice 2020 - Directia de Asistenta Sociala Deva. Contractantul este obligat sa prest
eze serviciile cu profesionalism fiind responsabil de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de pre
stare utilizate. Contractantul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane
, materialele, instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva, ce
rute de si pentru prestarea serviciilor si este raspunzator atât de siguranta tuturor operatiunilor si meto
delor de prestare utilizate, cât si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.Contract
antul are obligatia sa efectueze prestatiile conform normelor tehnice ale aparaturii medicale si normelo
r manualului calitatii, de catre personal autorizat de Ministerul Sanatatii si sa efectueaza instructajul de
folosire a aparaturii ori de câte ori este nevoie. Contractantul se obliga sa efectueze facturarea serviciil
or prestate trimestrial. Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre prestator, în 30 de zile de la data î
nregistrarii facturii la sediul achizitorului, în contul prestatorului, deschis la trezoreria statului. Achizitor
ul are obligatia de a nu permite si de a nu efectua lucrari la aparatura medicala din dotare de catre per
sonal neautorizat, precum si de a utiliza aparatura în mod corect, în conformitate cu manualul de utiliz
are. Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau informatii pe care aces
ta le-a cerut în propunerea financiara si pe care le considera necesare prestarii serviciilor mentionate ce
rut în propunerea financiara si pe care le considera necesare prestarii serviciilor.

11.

Conditii de participare:

Ofertantii vor depune urmatoarele documente: 1. Copie lizibila a certificatui de înregistrare emis de Ofi
ciul Registrului Comertului, din care sa rezulte ca obiectul de activitate autorizeaza desfasurarea de acti
vitati în domeniul ce face obiectul contractului de servicii. 2. Aviz de functionare eliberat de Agentia Na
tionala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale valabil la data depunerii ofertei. 3. Certificat de m
anagement al calitatii ISO 9001/2008 sau echivalent pentru întretinere, verificare si reparare echipamen
te medicale. Prestarea serviciilor ce fac obiectul contractului de servicii se face în conformitate cu Legea
176/2000 privind dispozitivele medicale, cu modificarile si completarile ulterioare, cu Odinul nr. 1.008 d
in 6 septembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XX din Legea nr. 9
5/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, referitoare la avizarea activitatilor în domeniul dispozitive
lor medicale, cu Ordinul nr. 308 din 17 martie 2015 privind controlul prin verificare periodica a dispoziti
velor medicale puse în functiune si aflate în utilizare. 4. Declarație pe propria răspundere a ofertantului
/asociatului/subcontractantului/ terțului susținător privind evitarea conflictului de interese în temeiul ar
t. 58-63 din Legea nr. 98/2016 - Formular 1;5. . Declaratie/Acord de prelucrare a datelor cu caracter per
sonal – formular atasat. 6 Oferta financiara;

12.

Criterii de atribuire:

pretul cel mai scazut

13.

Informatii suplimentare:

Ofertele vor fi depuse pe adresa de e-mail achizitii.das@gmail.com pana la data de 28.09.2020 orele 12
:00. Oferta va fi incarcata si pe S.I.C.A.P. Ofertele depuse dupa data si ora precizata vor fi considerate in
acceptabile. Ofertele depuse pe alt e-mail, sau in alt mod decat cel prezentat nu vor fi evaluate.

