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Nr. 96353 / 13.08.2019
Invitaţie de participare privind demararea procedurii de achiziţie a „Serviciilor medicale in
unitatile de invatamant de stat din Orasul Pantelimon, judetul Ilfov”
Autoritatea contractanta invita ofertantii al caror obiect de activitate corespunde cerintelor
caietului de sarcini, sa depuna oferta in scopul atribuirii contractului pentru prestarea Serviciilor
medicale in unitatile de invatamant de stat din Orasul Pantelimon, judetul Ilfov.
1. Denumirea autoritatii contractante: Primaria Orasului Pantelimon.
2. Adresa : str. Sf. Gheorghe, nr. 32.
3. Telefon/fax: 021350.24.42/021301.70.01.
4. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de servicii : procedura interna conform art.
101 alin.(2) din HG nr. 395/2016.
5. Sursa de finanţare a contractului de lucrări care urmează să fie atribuit : buget local.
6. Obiectul contractului : Servicii medicale in unitatile de invatamant de stat din Orasul
Pantelimon, judetul Ilfov,
Cod CPV: 79624000-4 Servicii de asigurare de personal de asistenţă medicală
79625000-1 Servicii de asigurare de personal medical
servicii incluse in anexa 2 din Legea nr. 98/2016.
7. Valoarea estimată: 562.770 lei fără TVA.
Preţul ofertei va fi detaliata pentru fiecare locaţie menţionata în Anexa 1 la caietul de sarcini fară
a se depăşi valoarea totala estimată.
Preţul se poate actualiza cu modificarile legislative aparute ulterior transmiterii invitatiei.
8. Locul prestarii serviciilor:
-

Scoala Generala cu clasele I – IV nr 1 corp A cu adresa : Strada Mioritei Nr 24 A, Oras
Pantelimon, Judet Ilfov .
- Scoala Generala nr 1 corp B clasele I – IV cu adresa : B-dul Biruintei nr 70, Oras
Pantelimon, Judet Ilfov
- Gradinita nr.1 – din B-dul Biruintei 36, Oras Pantelimon, Judet Ilfov.
9. Operatorii economici vor depune oferta in conformitate cu solicitarile din caietul de sarcini.
10. Termenul de prestare a serviciilor: 10 luni.
11. Perioada de valabilitate a ofertelor: 120 zile de la data limită de depunere a ofertelor.
12 Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului : preţul cel mai scăzut.
13 Adresa la care se depune oferta în plic închis: Primaria Orasului Pantelimon - str. Sf.
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Gheorghe nr. 32, Registratura.
14 Data limită pentru depunere a ofertei: 20.08.2019, ora 900.
15 Data limită de deschidere a ofertelor: 20.08.2019, ora 930.
16 Reprezentanţii împuterniciţi ai ofertanţilor care participa la sedinta de deschidere a ofertelor
vor prezenta documente doveditoare in acest sens (copie CI si împuternicire, in original)
17 Ofertele se vor prezenta in colet sigilat, marcat cu adresa autoritatii contractante si cu
menţiunea obiectului achiziţiei conform fisei de date.
18 Pentru detalii suplimentare vă puteţi adresa: Telefon : 021.350.24.42, int. 225;
fax: 021.301.70.01. e-mail: investitii@primariapantelimon.ro
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