
ANUNȚ nr. ADV1209811 / INVITAŢIE DE PART
PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE

ICIPARE
UBLICĂ AVÂND CA

OBIECT SERVICII MEDICALE PRESTATE DE MEDICI SPECIALISTI - PENTRU
BENEFICIARII DIN CADRUL COMPLEXULUIDE SER

COPILULUIŞI FAMILIEI
DATA PUBLICARE: 22.04.2021

Denumire oficiala: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALASI,
TELEORMAN CIF: 17094026
Adresa: Strada Dunării, Nr. 7 Tara: Romania
Tel: +40 24731661 , int. 22, Fax: +40 247406060 E-mail: achizitii3dgaspe
În atentia: : LIVIU SANDUCU
Denumire contra
Contract de Servicii medicale, prestate de medici spe:
Data limita depunere oferta: 28.04.2021 10:00
Tip anunt: Anexa 2

Tip contract:
Codsi denumi * 85121200-5 - Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)
Valoare estimata: 10.000,00 RON
Descriere contract:
Contract de Servicii medicale, prestate de medici specialisti — pentru beneficiarii din
destinate copilului i familiei: Centrul Maternal Alexandria şi Centrul de Urgentă
Conditii referitoare la contract:
Prestatorul se obliga să execute servicii medicale pentru beneficiarii din cadrul Ce
Centrului de Urgentă , conform legislatiei în vigoare privind unitatile sanitare şide asi
conditiile caietului de sarcini (10 ore saptamnal)
Durata contractului estede 4 luni, cu posibilitatea prelungirii prin act aditional , conform
Conditii de participare:
Ofertele trebuie sa contina urmatoarele

Date identificare/ Fisa de informatii generale (denumire operator, adresa
Trezorerie, reprezentanti legali, persoane de contact)

2)Oferta tehnica — conform caiet de sarcini , pct III ( certificat de înregistrari
emis de Colegiul Medicilor din Romania, certificatul de confirmare pentru specializarea

3JOferta financiara :

-a) Denumire serviciu,
-b) Pret unitar/ luna, pentru serviciile prestate ,

-c) Durata contract/cantitate(4 luni),
-d) Valoare totala oferta (pret/luna x 4 luni)
Documentele vor fi transmise in format pdf pe adresa de email : achizitii3odgaspetr.r
Oferta pentru anuntul publicitar nr...... cu termen limita 28.04.2021, ora 10:00.
Criterii de atribuire:
Pretul cel mai scazut.
Valoarea totala( cu TVA) a ofertei financiare nu trebuie sa fie mai mare de 10000 lei
Informatii suplimentare:
Documentele vorfi transmise in format pdf pe adresa de email:achizitii 3Odeaspctr.r
Oferta pentru anuntul publicitar nr. .... cu termen limita 28.04.2021, ora 10:00.
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