ANUNT DE PARTICIPARE
(DEPUNERE OFERTE)
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI invita operatorii
economici interesati sa transmita oferta in vederea atribuirii contractului de servicii avand ca obiect
„Achizitia de servicii medicale de medicina muncii
1. Autoritatea contractanta : DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A MUNICIPIULUI
BUCURESTI cu sediul in Bucuresti , str. Avrig, nr.72-74, sector 2 , tel. 021/252.79.78,
021/253.25.77 , fax 021/252.55.20, e-mail: achizitii@dspb.ro,
2. Tipul de contract: Contract de prestari servicii
3. Obiectul achizitiei : „ Servicii medicale de medicina muncii” ”– Cod CPV : 85147000-1
4. Valoarea estimate a contractului este de 32.776 lei , este dată de totalitatea prestaţiilor medicale
efectuate , iar valoarea finala va rezulta din însumarea tarifelor examenelor medicale prestate
pentru fiecare lucrător al achizitorului timp de max 7 luni ( 3 luni in exercitiul anului 2016 si
max. 4 luni in exercitiul anului 2017), funcţie de necesităţile concrete ale achizitorului. Plata se
va face pe baza facturilor emise de prestator, în termen de 60 de zile calendaristice de la data
înregistrării facturii la sediul achizitorului, în funcţie de resursele financiare alocate de către
DSP-MB.
5. Sursa de finantare: Bugetul de stat.
6. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica: “ Procedura proprie
simplificata” in Conf. art.101 alin. 2 din H.G. nr. 395/2016; Atribuirea contractului de servicii
se va efectua prin aplicarea criteriului : pretul cel mai scazut in conformitate cu art.187 din L
98/2016
7. Documentaţia de atribuire se va putea ridica de la sediul autoritatii contractante Directia de
Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti, pe baza de delegatie semnata de reprezentantul
legal, din Str. Avrig, nr. 72-74, sector 2, Bucuresti, Biroul Achizitii Publice,etaj.2, cam. 29 sau
30. Pentru informatii suplimentare: telefon/ fax: 021.252.02.99 ; 021.253.25.77 sau email.:achizitii@dspb.ro
8. Propunerea tehnica : Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel incat aceasta sa respecte in
totalitate cerintele din Documentatia de atribuire si Procedura proprie simplificata
9. Propunerea financiara: Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa
cuprinde toate cheltuielile necesare pentru realizarea contractului conform cerintelor din
Documentatia de atribuire si Procedura proprie simplificata
10. Termenul limita de depunere a ofertelor : 24.10.2016 orele 15,00
11. Adresa la care se depun ofertele : Ofertele vor fi depuse in plic sigilat la Registratura DSPMB
din Str. Avrig, nr. 72-74, sector 2, Bucuresti program de lucru de luni pana vineri intre orele
10,00-14,00 si vor fi insotite de o scrisoare de inaintare stampilata si semnata de reprezentantul
legal al ofertantului, sau de persoana imputernicita, caz in care se va anexa si imputernicirea.
12. Limba de redactare a ofertei: romana
13. Perioada de valabilitate a ofertei: min 60 zile de la data deschiderii ofertei. Pretul va fi exprimat
in lei cu TVA si fara TVA si va include toate cheltuielile care vor fi angajate de către prestator
în condiţiile de prestare prevăzute in Documentatia de atribuire si Procedura proprie
simplificata. Pretul ofertei va fi ferm in lei si nu va putea suferii modificari pe parcursul
derularii contractului si a eventualelor acte aditionale.
14. Criteriul de atribuire: va fi declarată câştigătoare oferta cu preţul cel mai scăzut, care respectă
cerinţele din Documentatia de atribuire si Procedura proprie simplificata; Compararea
preţurilor prevăzute în propunerile financiare ale ofertanţilor se realizează la valoarea fără
TVA.
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