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DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA
Denumire o ciala: Orasul Titu



CIF: 4402590

Adresa: Strada Pictor Nicolae Grigorescu, Nr. 1

Tara: Romania

Tel: +40 0245651095 Fax: +40 0245651097 E-mail: primariatitu@yahoo.com
contact: Biroul PAPADPP In atentia: : Georgeta Caprar

Punct(e) de


ANUNT



Denumire contract:
Contract de prestari servicii medicale de medicina şcolara pentru prescolarii si elevii din unitatile de in
vatamant (gradinite, scoli, licee) din orasul Titu

Data limita depunere oferta:
28.01.2019 14:00

Tip
anunt:
Cumparari
directe

Tip
contract:
Servicii

Cod si denumire CPV:
85141200-1 - Servicii prestate
de personalul de asistenta
medicala (Rev.2)

Valoare
estimata:
3.500,00
38.500,00
RON

Caiet de sarcini:
Documentatie AD
servicii medicina
scolara
2019+Scrisoare.pdf

Descriere contract:
Achiziţionarea de servicii medicale de medicina şcolara pentru prescolarii si elevii din unitatile de invat
amant (gradinite, scoli, licee) din orasul Titu, pana la ocuparea postului prin concurs/sau pana la 31.12.
2019, in caz de neocupare a postului, in conformitate cu prevederile caietului de sarcini anexat.

Conditii referitoare la contract:
Conform prevederilor documentatiei de atribuire.

Conditii de participare:
1. Criterii cu privire la capacitatea de exercitare a activităţii profesionale a ofertanţilor: - Ofertanţii vor
prezenta Certi cat constatator emis de O ciul Registrului Comerţului cu cel mult 30 zile înainte de dat
a limită de depunere a ofertei. În situaţia în care ofertantul nu are obiectul de activitate corespunzător
obiectului contractului, acesta va exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie p
ublică (pentru persoanele juridice). - Certi cat de înregistrare scală; - Certi catul de înregistrare în reg
istrul unic al cabinetelor medicale, eliberat de Direcţia de Sănătate Publică sau autorizaţie de funcţion
are pentru unităţile sanitare publice, conform prevederilor legale în vigoare; - Certi catele de membrii
ai Colegiului Medicilor din România si certi catele de membrii al Ordinului Asistenţilor Medicali din Ro
mânia si avizele anuale pentru autorizarea exercitării profesiei; - Asigurarea de răspundere civila profe
sională (Malpraxis) care sa e in vigoare in perioada prestării serviciilor contractate (daca expira in tim
pul contractului are obligaţia să prezinte noua asigurare) 2. Propunerea nanciara 3. Propunerea tehn
ica ce va cuprinde: - Prezentarea in detaliu a modalităţii in care va organizata realizarea contractului
precum si responsabilităţile partilor implicate in indeplinirea acestuia; - Declaraţia prestatorului privin
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Criterii de atribuire:
Preţul cel mai scăzut.







Informatii suplimentare:

Vizualizare
anunt
Ofertele vor transmise la adresa de e-mail primariatitu@yahoo.com, pana la data de 28.01.2019,orel

NR ANUNT: ADV1059271
 TIP ANUNT: CUMPARARI DIRECTE
 DATA CREARE: 22.01.2019 14:09
e 14.00. Achizitia
se va efectua din catalogul
electronic SEAP. Nu se admit contestatii.

 PUBLICAT

 DATA PUBLICARE: 22.01.2019 14:13

LISTA VERSIUNI ANUNT PUBLICITAR





https://sicap-prod.e-licitatie.ro:8881/ca/notices/adv-notices/view/100097267

2/2

