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DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA

Denumire oficiala: DIRECŢIA DE UTILITATI PUBLICE, SALUBRIZARE SI PROTECŢIA MEDIULUI CIR 
41640678

Adresa: Strada Mureş, Nr. 18-24, Sector: 1 Tara: RomanIa

Tel: +40 722451408 Fax: E-mail: achizitMpublice@mediusectorul1.ro Punct(e) de contact: 
Carmen Bogdan Inatentia:: Carmen Bogdan

ANUNŢ

Denumire contract:
Servicii de medicina muncii
Data limita depunere oferta: 
25.05.2021 14:00

Tip anunţ: 
Cumpărări 

directe

Tip
contract:
Servicii

Cod si
denumire CPV: 
85147000-1 - 

Servicii de 
medicina 
muncii (Rev.2)

Valoare
estimata:
4.440,00

6.380,00
RON

Caiet de sarcini:
02_Caiet de

sarcini formulare model ctr.docx

Descriere contract:
Servicii de medicina muncii pentru 49 de angajaţi şi instruire prim ajutor 2 angajaţi.
Condiţii referitoare la contract:
Contractul se încheie pana la 31.12.2021, cu posibilitate de prelungire până la 30.04.2022 cu condiţi 
a identificării sursei de finanţare. Valoarea minimă estimată/2021 este de 2.220,00 lei fără TVA pent 
ru un nr. de 37 angajaţi; Valoarea maximă estimată/2021 este de 2.940,00 lei fără TVA pentru un nr. 
de 49 de angajaţi. Valoarea estimată pentru servicii de instruire este de 500,00 lei fără TVA pentru u 
n nr. de 2 angajaţi.

Condiţii de participare:
Se vor completa formularele ataşate prezentului anunţ. Neîncadrarea in situaţii prevăzute la art.16 
4,alin(1)si la art 167, alin (1) din Legea nr.98/2016;lnexistenta situaţiilor generatoare de conflict de i 
nterese in sensul art.59-60 din Legea nr.98/2016; Declaraţie de consimţământ privind prelucrarea d 
aţelor cu caracter personal; Formular Propunere tehnică; Formular Propunere financiară şi anexa la 
formularul de oferta; Oferta nu va fi luata în considerare dacă nu sunt prezentate toate formularele 
şi documentele solicitate.

Criterii de atribuire:
preţul cel mai scăzut, cu condiţia îndeplinirii cerinţelor caietului de sarcini

Informaţii suplimentare:

mailto:achizitMpublice@mediusectorul1.ro


Solicitări de clarificări se pot depune prin poşta electronică (achizitiipublice@mediusectorul1.ro) pâ 
nă cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de depunerea ofertei. Răspunsurile la solicitările de clarificări 
se transmit prin publicarea unei erate (un nou anunţ care va face referire ia anunţul iniţial), în term 
en de o zi de la primirea solicitării şi, totodată, se transmit pe e-mailul solicitantului. în baza prezent 
ului anunţ, operatorii economici interesaţi vor publica în catalogul electronic, în termenul limită pre
cizatîn prezentul anunţ, un nou produs astfel: Denumire produs: "Medicina muncii cf anunţ nr....",

^^^Si\?^E^^MPpachet", Preţ catalog: se va indica preţul total fără TVA (care va corespunde cel

) Descriere produs: "Conf
SlDĂTt(hQgfâ«&f@ffi!€S3âă'hî^ţu^BbMifaJfitiiK;A^şîfhî(5&«ţ®da:Pâspectarea caietului de sarcini aferen 

t'. Publicarea unui produs de catalog în baza prezentului anunţ publicitar presupune asumarea inte 
graiă a cerinţelor/condiţiilor din caietul de sarcini ataşat. Cu încadrare în termenul limită de depune 
re se vor transmite prin poşta electronică formularele solicitate, indicând la subiectul mesajului "Of 
erta ADV nr...."în e-mail se indică numărul de referinţă al noului produs publicat în SEAP. în situaţia 
în care există neconcordanţe între preţul din catalogul electronic şi preţul total din formularul PF, of 
erta se va corecta conform verificărilor efectuate de achizitor pornind de la preţurile unitare declar 
ate în formularul Centralizator de preţuri.
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