
DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA 

Denumire o�ciala: DIRECTIA DE UTILITATI PUBLICE, SALUBRIZARE SI PROTECTIA MEDIULUI   CIF:
41640678  

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

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

ANUNT 

Denumire contract:
Servicii integrate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, prevenirii, stingerii incendiilor şi prote
cţie civilă

Data limita depunere oferta:
12.05.2021 13:17

Tip anunt:
Cumparari

directe

Tip
contract:
Servicii

Cod si denumire CPV:
79417000-0 - Servicii de

consultanta in domeniul
securitatii (Rev.2)

Valoare
estimata:
5.659,50  -

8.677,90 
RON

Caiet de sarcini:
01_Caiet

sarcini_formulare_model
ctr.docx

Descriere contract:
Servicii integrate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, prevenirii, stingerii incendiilor şi prote
cţie civilă, în condiţiile îndeplinirii solicitărilor caietului de sarcini, ataşat prezentului anunţ publicita
r.

Conditii referitoare la contract:
Valoarea minimă reprezintă valoarea contractului până la data de 31.12.2021 raportată la: 7,5 luni,
prezenţă specialist 4ore/săptămână, 49 angajaţi. Valoarea maximă include posibilitatea de prelungi
re cu 4 luni în anul 2022, cu condiţia identi�cării sursei de �nanţare, raportată la aceiaşi parametrii.

Conditii de participare:
Se vor completa toate formularele ataşate prezentului anunt. Propunerea tehnică va cuprinde o de
scriere a serviciilor prestate astfel încăt să se poată stabili corespondenţa cu cerinţele caietului de s
arcini ; Propunere tehnică din care să rezulte îndeplinirea solicitărilor din caietul de sarcini, însoţită
de certi�catul de abilitare emis de catre Comisiile de abilitare şi avizare teritorială din cadrul inspect
oratelor teritoriale de muncă (în interiorul termenului de valabilitate de 3 ani), documente care să a
teste cali�carea şi CV-ul persoanei pe care prestatorul o propune (Se va urmări ca persoana propus
ă să prezinte experienţă în serviciile solicitate de cel puţin 3 ani -se va completa Formularul nr. 4). D
ocumentele care atestă cali�carea sunt fără a se limita la acestea: - Certi�cat de absolvire a unui cur
s autorizat ANC pentru inspector în domeniul SSM, - Certi�cat de absolvire a unui curs autorizat AN
C pentru cadru tehnic în domeniul PSI, - Certi�cat de absolvire a unui curs autorizat ANC pentru ins
pector protecţie civilă; Propunere �nanciară. Toate formularele indicate anterior se regăsesc în �şie
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rul atasat anuntului publicitar. Oferta nu va � luata in considerare daca nu sunt prezentate toate fo
rmulareledocumentele solicitate.

Criterii de atribuire:
Cel mai bun raport calitate-preţ. Factorii de evaluare şi agoritmii de calcul sunt prezentaţi în caietul
de sarcini.

Informatii suplimentare:
Solicitari de clari�cari se pot depune prin posta electronica (achiziţiipublice@mediusectorul1.ro) cu
două zile lucrătoare (cel târziu) înainte de depunerea ofertei. Răspunsurile la solicitările de clari�căr
i se transmit prin publicarea unei erate, în termen de o zi de la primirea solicitării şi, totodată, se tra
nsmit prin e-mailul solicitantului. În baza prezentului anunţ, operatorii economici interesaţi vor pub
lica în catalogul electronic, în termenul limită precizat mai sus, un produs de catalog astfel: Denumir
e: “Realizare site WEB cf anunţ nr…..; Unitate de masura: contract; Preţ catalog: se va indica preţul d
in formularul PF; Descriere: conform ofertă tehnică la anunţul publicitar nr…..., întocmită cu respect
area solicitărilor caietului de sarcini. Publicarea unui produs de catalog în baza prezentului anunţ p
ublicitar presupune asumarea integrală a cerinţelor/condiţiilor din caietul de sarcini ataşat. Imediat
după publicarea produsului de catalog se vor transmite prin poşta electronică formularele solicitat
e, indicând la subiectul mesajului ”Oferta af. anunţului publicitar nr….” În situatia în care există neco
ncordanţe între preţul din catalogul electronic şi pretul total din formularul PF, oferta se va corecta
conform veri�cărilor efectuate de achizitor pornind de la tariful unitar/angajat/lună fără TVA. Se va
solicita acordul operatorului economic. În absenţa acordului, oferta nu va � luată în considerare.

LISTA VERSIUNI ANUNT PUBLICITAR 
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