
  
 
 
 
 
 
  
    Nr.înreg.376/ 24.02.2016 
 

INVITATIE   DE  PARTICIPARE  
                                  ........ ……………………………….    
                                 

Prin prezenta, va solicitam Oferta d-voastra tehnica si financiara pentru -achiziţia 
de servicii de analize medicale,cod CPV 85148000-8. 

1. Locul prestarii serviciilor:sediul institutiei 
2. Categoria si descrierea serviciilor, care urmeaza sa fie furnizate:-caietul de 

sarcini 
Prezentul necesar împreună cu caietul de sarcini, constituie ansamblul cerintelor minime si 
obligatoriu de indeplinit pe baza carora se  elaboreaza propunerea tehnica si financiara de 
catre operatorul economic.Ofertele care nu indeplinesc cerintele minimale vor fi declarate  
neconforme. 

3. Durata prestarii serviciilor: până la 31.12.2016. 
4. Valoarea estimata a achizitiei………………………….lei, fara TVA 
5. Monitorizare si evaluare 

 Operatorul economic este responsabil pentru prestarea la timp a tuturor activitatilor 
prevazute si prezentate in oferta tehnica si pentru obtinerea rezultatelor  stabilite in caietul de 
sarcini.Operatorul economic selectat va realiza toate cerintele acestui contract respectand si 
aplicand cele mai bune practici in domeniu.  

6. Modul de prezentare a propunerii financiare:propunerea financiara se va 
prezenta in lei fără T.V.A., evidenţiindu-se distinc T.V.A-ul (după caz se va 
specifica preţul unitar şi valoarea totală a 
achiziţiei)................................................................................................... 

7. Modul de prezentare a propunerii tehnice: se va face conform cerinţelor din 
caietul de sarcini, astfel incât  să se asigure posibilitatea verificării 
corespondenţei propunerii tehnice cu specificaţiile cuprinse în caietul de sarcini. 

8.  Data limita de depunere a ofertelor:10.03.2016 ora13 (ziua, ora depunerii) 
9.  Limba de redactare a ofertei: romana 

    10.  Garantii: nu este cazul 
    11.  Modalitatile principale de finantare si de plata: buget local şi O.P 
    12. Perioada de valabilitate a ofertei:  până la 31.12.2016, cu posibilitatea prelungirii  
pe o perioadă de 4 luni. 
    13.  Criteriul de atribuire a contractului: Pretul cel mai scazut. 
    14.  Preţul nu poate fi modificat pe toată perioada de valabilitate a contractului. 
    15. Oferta tehnica si financiară va fi transmisă prin poştă la sediul Centrului de îngrijire 
pentru persoane vârstnice, Arad Calea Bodrogului nr. 2 sau depusa direct,in plic închis, la 
sediul autoritatii contractante  până la data de 10.03.2016 ora13.  
             Cu stima,                       
                                                                    Director                                                                                
                                                     dr. Popa Fira    
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             CAIET   DE  SARCINI 
 
                                              Achizitie servicii de analize medicale 
 
 
1. INFORMATII  GENERALE 
 
 AUTORITATEA   CONTRACTANTA: 
 
             CENTRUL  DE  ÎNGRIJIRE  PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE  ARAD 

COD  FISCAL:3519887;ARAD, CALEA BODROGULUI NR.2,TEL.0257 
211020, E-MAIL:cipv@ddacarad.ro 

 
 SURSE  DE  FINANTARE: 
             -buget local 
                        -venituri proprii 
   
 PROCEDURA  APLICATA: ACHIZITIE  DIRECTA 
 

CLAUZE: 
A. Oferta  de  pret, într-un exemplar original se  vor  depune  la  sediul  unitătii,   în  
termenul  stabilit şi menţionat, în  plic  închis, sigilat, pe  care  va  fi  trecut: 

  - adresa  autoritatii  contractante  (la  destinatar) 
  - adresa  ofertantului (la  expeditor) 
                       -  ziua si ora depunerii 
 B. Nu  se  vor  accepta  oferte  alternative  
            C.Prețul indicat de către ofertant nu va cuprinde TVA 

D.Durata prestării acestui serviciu:până la 31.12.2016 prin încheierea unui contract cu    
posibilitate prelungirii prin Act adițional, conform O.U.G. 34-2006 actualizată. 

  
2. OBIECTUL  CAIETULUI  DE  SARCINI: 
Serviciul de analize medicale se va acorda unui numar de maxim 68 de persoane și vor fii 
cele enumerate  mai jos: 
 
 

a)     R.B.W 
b)     Coproparazitologic 
c)     Coprobacteorologic 
d)      AG Anti HCV 
e)     VDRL 

 
 

3. DOCUMENTELE  SOLICITATE  PENTRU  CALIFICAREA  OFERTANTILOR:               

-  Centrul Medical ofertant trebuie sa faca dovada ca :  

- detine autorizatie sanitara de functionare, in termen de valabilitate - copie  ; 
- medicii specialisti/ primari care fac parte din echipa care va efectua serviciile medicale  
solicitate detin „autorizatie de libera practica” eliberata de Colegiul medicilor din 
Romania, in termen de valabilitate - copie . 
-   asistentele medicale care fac parte din echipa care va efectua serviciile medicale 
solicitate detin „autorizatie de libera practica”, in termen de valabilitate - copie  



     -  Dovada deţinerii dotării specificate pentru analizele medicale necesare cât si a avizelor 
date de Ministerul Sănătătii 
     - Cerințele din Caietul de sarcini sunt considerate ca obligatorii și minimale, sens în care 
orice propunere tehnică va fi luată în considerare numai în măsura în care această propunere 
asigură un nivel calitativ cel puțin egal cu cerințele din caietul de sarcini. 
 
4. PROPUNEREA TEHNICĂ ȘI FINANCIARĂ: 
 
           -   Oferta tehnică va conține descrierea detaliată a serviciilor ce urmează a fi prestate și 
a personaluluice urmează a le îndeplini. 
           -   Oferta va cuprinde în mod obligatoriu: 
              - tariful exprimat în lei fără T.V.A/analiză 
           -  Oferta depusă va avea valabilitate minim 90 de zile. 
          -  Tarifele stabilite de ofertant nu  pot fi majorate ulterior depunerii ofertelor și vor fi 
valabile pe toată durata de valabilitate a contractului. 
 

- Criteriul  de  evaluare  a  ofertelor  va  fi : preţul cel mai scăzut. 
 

5. MODUL DE RECEPTIE SI  DE PLATA: 
 
Condiţii de recepţie, 
  
- Recepţia se va face pe baza de Proces-Verbal din care sa rezulte persoanele carora li s-au 
efectuat analizele medicale, precum si analizele efectuate. Se vor atasa copii dupa 
documentele care centralizeaza analizele către furnizor în prezenţa beneficiarului. 
  
-  Plata se va face pe număr de servicii medicale,  conform facturilor emise de către furnizorul 
de analize medicale si vor fi insotite obligatoriu de anexa „Situatia  serviciilor prestate per 
persoana si data,” aferenta lunii respective. 
-Factura se va onora prin ordin de plată în termen de 30 zile de la facturare , pe baza facturii 
emise de furnizorul scadent . 

  
 
  Director,     
dr.Popa Fira                                                                                                                                                       
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