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NR ANUNT: ADV1142136



TIP ANUNT: CUMPARARI DIRECTE



DATA CREARE: 21.04.2020 14:52



DATA PUBLICARE: 21.04.2020 14:53

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: POANTA
BIANCA In atentia: : COSMINA ELENA BOLDA

ANUNT

Denumire contract:
servicii de medicina muncii

Data limita depunere oferta:
24.04.2020 10:00

Tip
anunt:

Cumparari
directe

Tip
contract:

Servicii

Cod si denumire
CPV:

85147000-1 Servicii de medicina
muncii (Rev.2)

Valoare
estimata:

12.919,00 RON

Caiet de
sarcini:

caiet de sarcini si
formulare.pdf

Descriere contract:
servicii de medicina muncii pentru angajatii Directiei de Asistenta Sociala Deva

Conditii referitoare la contract:
Incheierea unui contract de servicii de medicina muncii, cu durata de valabilitate de la data semnarii si pan
a la data de 31.12.2020, cu posibilitatea prelungirii acestuia cu cel mult 4 luni, conform art. 165 din HG 395

/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contra
ctului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. Optiunea achiz
itorului de a prelungi durata contractuala se va face in aceleasi conditii de pret/angajat/luna si este conditi
onata de existenta resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie. Cerintele tehnice ale achizitiei sunt p
rezentate in caietul de sarcini , atasat prezentului anunt. Numarul posturilor la nivel de institutie, la data ini
tierii prezentei achizitii este de 291 de posturi. Numărul de angajați la data initierii prezentei achizitii este
de 273 de angajati. Prestatorul are obligatia de a emite lunar factura aferentă serviciilor prestate și să o de
pună la sediul achizitorului. Emiterea facturii se va face după prestarea serviciilor în cadrul unei luni calend
aristice. Pentru serviciile care au fost prestate într-un anumit număr de zile dintr-o lună calendaristică, fact
urarea se va face pentru perioada de timp in care s-au prestat serviciile. Plata serviciilor se va face cu OP in
termen de 30 de zile de la data inregistrarii facturii, in contul prestatorului deschis la trezoreria statului

Conditii de participare:
1. Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 (cerința este valabilă și pen
tru eventualii subcontractanți/asociati//terți, în temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016) – Formular 1 2.
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului în conformitate cu prevederile Legii nr. 26/199
0, din care sa rezulte ca obiectul de activitate al ofertantului include domeniul ce face obiectul achizitiei 3.
Oferta financiara 4. Oferta tehnica 5. Declaratie/Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal – formu
lar atasat; 6 certificatul de înregistrare în registrul unic al cabinetelor medicale, eliberat de Direcția de Sănă
tate Publică, autorizație sanitară de funcționare, în vigoare la data depunerii ofertei, certificat de membru
al Colegiului Medicilor din România

Criterii de atribuire:
pretul cel mai scazut

Informatii suplimentare:
Ofertele si documentele solicitate se vor depune pe adresa de mail achizitii.das@gmail.com pana la data d
e 24.04.2020, ora 10.00, vor fi incarcate si pe SICAP si vor contine numarul prezentului anunt. Ofertele dep
use dupa data si ora precizata, sau pe alt mail decat cel din anunt vor fi considerate neconforme

