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Mun. Alexandria, str. Dunării nr. 7; Tel. 0247/316611; Fax 0247/406060; E-mail: 

dgaspctr@yahoo.com 
 
 
 
 

Denumire contract: 
Contract de Servicii medicale prestate de medici specialisti 

Data limita depunere oferta: 
14.06.2019 10:00 

Tip anunt: 
Anexa 2 

Tip contract: 
Servicii 

Cod si denumire CPV: 
85121200-5 - Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2) 

Valoare estimata: 
36.000,00  RON 

Descriere contract: 
Contract de Servicii medicale, prestate de medici specialisti – pentru Serviciul Evaluare Complexa a 
Persoanelor Adulte cu Handicap din cadrul DGASPC Teleorman. 

Conditii referitoare la contract: 
Prestatorul se obliga sa execute servicii medicale de medicina generala în cadrul Serviciului Evaluare 
Complexa a Persoanelor Adulte cu Handicap, conform legislatiei în vigoare privind unitatile sanitare 
si de asistenta sociala, respectand toate conditiile caietului de sarcini (20 ore saptamnal) - publicat 
pe site-ul www.dgaspctr.ro , Sectiunea Achizitii Publice/ Anunturi .Durata contractului este de la data 
incheierii(01.07.2019) pana la 31.12.2019, cu posibilitatea prelungirii prin act aditional. 

Conditii de participare: 
Ofertele trebuie sa contina urmatoarele : 1)Date identificare; 2)Oferta tehnica – conform caiet de 
sarcini , pct. III; 3)Oferta financiara : -a) Denumire serviciu, -b) Pret unitar / luna, pentru serviciile 
prestate , -c) Durata contract/cantitate (6 luni)- 6 luni, -d) Valoare totala oferta (pret/luna x 6 luni). 
Documentele vor fi transmise in format pdf pe adresa de email dgaspctr@yahoo.com , cu titlul: 
Oferta pentru anuntul publicitar nr. ...... cu termen limita 14.06.2019, ora 10:00. 

Criterii de atribuire: 
Pretul cel mai scazut. Valoarea totala( cu TVA) a ofertei financiare nu trebuie sa fie mai mare de 
36000 lei. 
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