
ANUNȚnr. ADV1142329 / INVITAȚIE DE PARTICIPARE
PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ

AVÂND CA OBIECT SERVICII MEDICALE PRESTATE DE MEDICI SPECIALISTI -
PENTRU SERVICIUL EVALUARE COMPLEXĂ A COPILULUI DU DIZABILITATI

DATA PUBLICARE: 22.04.2020
Denumire oficiala: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA
COPILULUI TELEORMAN CIF: 17094026
Adresa: Strada Dunării, Nr. 7 Iara: Romania
Tel: +40 24731661],int.În atenti

Fax: +40 247406060 E-mail: achi I2GOdgaspetr.ro
LIVIU SANDUCU

traci
medicale, prestate de medici specialisti

29.04.2020 11:00

Anexa 2

Tip contract:
Servicii
Codsi denumire CPV
85121200-5 - Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)

, prestate de medici specialisti—pentru Serviciul Evaluare Complexa a
cpill cu Dizabilitati din cadrul DGASPC Teleorman
Conditii referita

Prestatorul se obliga sa execute
Complexa a Copilului cu Dizabilitati,
asistenta sociala, respectand toate conditiile
valabilitate a contractului este de 8 luni, cu po

Ce de participare:
Ofertele trebuie sa contina urmatoarele:
1)Fisa de informatii generale(denumire operator. sediu central, adresa, CUI, telefon, fax e-mail, cont
IBAN Trezorerie, reprezentanti legali, persoana de contact);
2)Oferta tehnica — conform caiet de sarcini, pet. III ( certificat de înregistrare fiscală, certificat de
membru emis de Colegiul Medicilor din Romania, certificatul de confirmare pentru specializarea
medicală, asigurare malpraxis);
3)Oferta finan

la contrac
i medicale de medicina generala în cadrul Serviciului Evaluare
conform legislatiei în vigoare privind unitatile sanitare si de

lui de sarcini (20 ore saptamnal). Durata de
itate de prelungire prin act aditional.

ile prestate,
c) Durata contrac/cantitate( 8 Luni),
d) Valoare totala oferta (pret/lunax 8 luni).
Documentele vorfi transmiseîn format pdfpe adresa de email: achizitii2Odgaspetr.ro,
cu till: Ofertapentru anuntul publicitarnr. AVD1142329 cu termen limita 29.04.2020, ora 11:00.
Criterii de atr

Pretul cel mai scazut. Valoarea fotala (cu TVA) a ofertei financiare nu trebuie sa fie mai mare de 48000
lei.
Informatii suplimentar

Documentele vorfi transmise in format pdf pe adresa de email: achizitii
cu titlul: Oferta pentru anuntul publicitar nr. AVD 1142329 cu termen ita 29.04.2020, ora 11:00.


