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ANUNȚ DE PARTICIPARE nr. ADV1284111   

LA PROCEDURA PROPRIE PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE SERVICII                            

 MEDICALE PRESTATE DE MEDICI SPECIALIȘTI 

 

Denumire contract: Contract de Servicii medicale prestate de medici specialisti 

Data limita depunere oferta: 20.04.2022 10:00 

Tip anunt: Anexa 2 

Tip contract: Servicii 

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

Valoare estimata: 20.000,00  Lei 

Descriere contract: Contract de Servicii medicale, prestate de medici specialisti – pentru Centrul 

Maternal Alexandria si Centrul de Urgenta Alexandria din cadrul DGASPC Teleorman. 

 din cadrul DGASPC Teleorman. 

 Conditii referitoare la contract: Prestatorul se obliga sa execute servicii medicale în cadrul Centrului 

Maternal Alexandria si Centrului de Urgenta Alexandria, conform legislatiei în vigoare privind 

unitatile sanitare si de asistenta sociala, respectand toate conditiile caietului de sarcini (10 ore 

saptamnal) - publicat pe site-ul www.dgaspctr.ro, Sectiunea Achizitii Publice/ Anunturi. Durata 

contractului este de la 01.05.2022 pana la 31.12.2022 (8 luni)-, cu posibilitatea prelungirii prin act 

aditional. 

Conditii de participare: Ofertele trebuie sa contina urmatoarele: 

Date identificare - Informatii generale, formular 1+anexa;  

Declaratie privind neincadrarea in art. 59-60 din Legea nr. 98/2016, formular 2;  

Declaratia privind evitarea conflictului de interese-formular 3;  

Declaratie de eligibilitate -formular 4;  

Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016- formular 5;  

Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 din Legea nr. 98/2016- formular 6; 

Oferta financiara.- formular 7; Valoare totala oferta (pret/luna x 8 luni). Valoarea totala a ofertei 

financiare nu trebuie sa fie mai mare de 20.000,00  lei; 

 Oferta tehnica – conform caiet de sarcini , pct. III-V;  

Documentele vor fi transmise in format pdf pe adresa de email dgaspctr@yahoo.com , cu titlul: 

Oferta pentru anuntul publicitar nr. ADV1284111  cu termen limita 20.04.2022 10:00. 

Criterii de atribuire: Pretul cel mai scazut.  

Informatii suplimentare: Oferta va fi elaborata după consultarea caietului de sarcini atașat anunțului. 

Documentele vor fi transmise in format pdf pe adresa de e-maill: dgaspctr@yahoo.com cu titlul: Oferta 

pentru anuntul publicitar nr. ADV1284111  cu termen limita 20.04.2022 10:00.  

Nu se accepta oferte alternative sau incomplete.  

După acest termen ofertele nu vor fi luate în considerare. 

 Solicitarile de clarificari se primesc pana la data de 18.04.2022, orele: 10.00 la adresa e-maill: 

dgaspctr@yahoo.com.  

Documentatia de atribuire poate fi accesata si pe SICAP Sectiunea Publicitate anunturi: Anunt 

ADV1284111. 
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