Anexa nr. 1

Nr. 1713/29.03.2011

Specificatii tehnice-caiet de sarcini /servicii medicale specialitatea medicina muncii

Se doreste achizitia de servicii medicale specialitatea medicina muncii cu urmatoarele specificatii si caracteristici tehnice:
- denumire servicii – servicii medicale specialitatea medicina muncii
- tip examinare – examen clinic general
- tip aviz eliberat in urma examinarii medicale specializarea medicina muncii – aviz de aptitudine
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Domeniu major de interventie 5.1 „Dezvoltarea si implementarea masurilor active de
ocupare”
Nr.

INVITATIE
Catre :

Asociatia Sanse Egale pentru Fiecare Craiova, cu sediul in Craiova, str. Calea
Bucuresti, nr.137A, bl.N8,sc.2, parter, jud. Dolj, reprezentata legal prin Presedinte In’t Veld
Adrian Johan, în conformitate cu prevederile art.19 din OUG nr.34/2006, privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi al
contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile şi completările ulterioare,
1
achizitioneaza prin achiziţie directa servicii medicale de medicina muncii-cod CPV85147000-1, pentru participantii-grupului tinta, la cursurile de formare profesionala
desfasurate in Centrul de Reintegrare a Somerilor din SV Olenia in cadrul proiectul “Munca
pe primul loc” in data perioada 05.05.2011-05.07.2011.
Sursa de finanţare a contractului de achizitie care urmează să fie atribuit este
asigurata din fonduri comunitare prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 5 “Promovarea masurilor active de
ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.1.”Dezvoltarea şi implementarea masurilor
active de ocupare”, conform contract nr. POSDRU/82/5.1/S/54993.
Va solicitam sa ne trimiteti oferta dumneavostra de pret cu privire la serviciile
medicale de medicina muncii urmatoare: examen clinic general/persoana si aviz
aptitudine/persoana la numarul de fax 0351/427561, e-mail: office@asociatiasef.ro, pana
la data de 07.04.2011, ora 13.00 sau sa o depuneti la urmatoarea adresa loc. Craiova, Bd.
Decebal, nr.83, jud. Dolj in termenul mentionat.
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La oferta de pret va rugam sa luati in considerare faptul ca serviciile medicale
specialitatea medicina muncii vor fi prestate pentru aproximativ 100 de beneficiari in mai
multe etape cuprinse in intervalul 05.05.2011-05.07.2011.
Numarul exact de persoane va fi comunicat inainte de incheierea contractului in
functie de numarul beneficiarilor cursurilor de formare.
Contractul de achizitie se va desfasura pe o perioada de doua luni de zile. Pretul
contractului nu se poate ajusta, acesta este ferm pe toata perioada de desfasurare a
contractului. Ofertantul declarat castigator va trebui sa mentina preturile declarate pe toata
perioada de desfasurare a contractului.

Stabilirea ofertei câştigâtoare
1. Stabilirea ofertei câştigătoare se realizează, aplicand criteriul “pretul cel mai scazut” prin
compararea preţurilor prezentate în cadrul ofertelor admisibile, primite.
2. Evaluarea ofertelor se realizează prin compararea preţurilor fiecărei oferte de pret şi
prin întocmirea în ordine crescătoare a preţurilor respective, a clasamentului pe baza
căruia se stabileşte oferta câştigătoare.
2
Pretul va cuprinde atat pretul serviciilor medicale cat si prestarea acestora la sediul
beneficiarului situat la adresa: loc. Craiova, Bd. Decebal, nr.83, jud. Dolj. Prestarea
serviciilor se va face in perioada 05.05.2011-05.07.2011.
Receptia serviciilor medicale prestate se va realiza de catre comisia de receptie a
beneficiarului, numita in acest sens si de reprezentantul furnizorului.
Dupa realizarea receptiei, pe baza facturii fiscale emise de furnizor, se va realiza
plata acesteia in termen de maxim 15 zile de la emitere.
Avand in vedere toate cele de mai sus, in masura in care sunteti interesat, va rugam
sa procedati in consecinta.
Va multumim pentru colaborare!
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