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ANUNT 

Denumire contract:

Servicii integrate în domeniul securității și sănătății în muncă, prevenirii și stingerii incendiilor și situații de urgență

Data limita depunere oferta:
21.04.2022 12:32

Tip anunt:

Cumparari
directe

Tip
contract:

Servicii

Cod si denumire CPV:

79417000-0 - Servicii de consultanta in domeniul
securitatii (Rev.2)

Valoare estimata:

3.484,80  - 5.227,00 
RON

Caiet de sarcini:

01_Caiet sarcini_formulare_model

ctr.docx

Descriere contract:

Servicii integrate în domeniul securității și sănătății în muncă, prevenirii și stingerii incendiilor și situații de urgență, în condițiile îndeplinirii solicitărilor caietului
de sarcini, atașat prezentului anunț publicitar.

Conditii referitoare la contract:

Valoarea minimă reprezintă valoarea contractului până la data de 31.12.2022 raportată la: 8 luni/36 angajați. Valoarea maximă include prelungirea cu 4 luni în
anul 2023, cu condiția identi�cării sursei de �nanțare, raportată la aceiași parametrii.

Conditii de participare:

Se vor completa formularele atașate prezentului anunț. Propunerea tehnică se va întocmi ca răspuns la cerințele formulate în caietul de sarcini, astfel încât ace
stea să demonstreze capacitatea operatorului economic de a îndeplini viitorul contract. Propunerea tehnică va � însoțită de documentele solicitate prin caietul
de sarcini. Propunere �nanciară și Anexa dacă este cazul. Oferta nu va � luată în considerare daca nu sunt prezentate toate formularele și documentele solicit
ate.

Criterii de atribuire:

Criteriul de atribuire a contractului este calitate- preț. Factorii de evaluare – conform caietului de sarcini.

Informatii suplimentare:

Solicitări de clari�cări se pot depune prin poșta electronică (achizitiipublice@mediusectorul1.ro) până cel târziu două zile lucrătoare înainte de depunerea ofert
ei. Răspunsurile la solicitarile de clari�cări se transmit prin publicarea unei erate, în termen de o zi de la primirea solicitării și, totodată, se transmit pe e-mailul
solicitantului. În baza prezentului anunț, operatorii economici interesați vor publica în catalogul electronic, în termenul limită precizat în anunț, un nou produs
astfel: Denumire: “Servicii integrate anunț ADV……...., Unitate de măsură: contract. Preț catalog: se va indica prețul care va corespunde celui din formularul PF;
Descriere: conform oferta tehnică la anunțul publicitar nr…..., întocmită cu respectarea caietului de sarcini. Publicarea unui produs de catalog în baza prezentul
ui anunț publicitar presupune asumarea integrală a cerințelor/condițiilor din caietul de sarcini atașat. Imediat după publicarea produsului de catalog se vor tra
nsmite prin poșta electronică, la adresa sus menționată, formularele solicitate, propunerea tehnică însoțită de documentele solicitate și propunerea �nanciar
ă, indicând la subiectul mesajului ”Oferta ADV…….” În situația în care există neconcordanțe între prețul din catalogul electronic și 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
pentru efectuarea modi�cării. În lipsa acordului, oferta nu va � luată în considerare.
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