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Directia Investitii, Achizitii si Licitatii 
Serviciul  Licitatii 
Nr . 47559 / 30.03.2015                                

                                                                     
CĂTRE: 

OPERATORII ECONOMICI INTERESATI 
   Invitaţie de participare 

 
   I. 1) Autoritatea contractanta: Municipiul Craiova, cod fiscal 4417214, str.A.I.Cuza nr.7, Craiova, cod 

200585, jud. Dolj,  tel: + 40 251415907, fax: +40 251411561, e-mail achiziţii@primariacraiova.ro 
2) Adresa la care se transmit ofertele: str. A. I. Cuza nr. 7, Craiova, cod 200585, jud. Dolj, punct de contact: 

Centrul de Informare pentru Cetateni,  in atentia: Serviciului Licitatii; 

 
II.1)Denumire contract:”Achizitie servicii  medicale” ; 

2) Tip contract:  contract de servicii 

3) Modalitatea de atribuire: contract de achizitii publice 

4)Obiectul contractului: ”Achizitie servicii medicale”, conform cerintelor Caietelor de sarcini 

nr.35893/18.03.2015 si nr.40924/23.03.2015; 

 5) Cod CPV:  85148000-8 servicii de analize medicale, 85147000-1 servicii de medicina muncii 

6) Termen de prestare: pana la 31.12.2015; autoritatea contractanta poate opta in anul 2016 pentru 

prelungirea duratei contractului cu maxim 4 luni, cat si pentru suplimentarea cantitatii de servicii deja achizitionate cu 

maxim 50%, conditionat de fondurile bugetare aprobate cu aceasta destinatie. 

7) Valoarea estimata a contractului:  intre 20.009,50 lei (excl. TVA) si 30.014,25 lei (excl. TVA) , din care: 

-  20.009,50 lei (excl. TVA) pentru  anul 2015 ; 

-  10.004,75 lei (excl. TVA) pentru  posibilitatea de prelungire in anul 2016. 

Valoarea estimată pentru anul 2015, respectiv 20.009,50 lei (excl. TVA), este valoarea în funcţie de care se 

vor elabora şi evalua ofertele. 

 

III.  1) Conditii de participare:  
   Se vor prezenta urmatoarele documente: 
- Declaraţie pe propria raspundere privind neîncadrarea în dispoziţiile art.180 din OUG 34/2006: completare 

Anexa nr.10.1 din Secţiunea Formulare; 
- Declaraţie pe propria răspundere privind neîncadrarea în dispoziţiile art.181 din OUG 34/2006: completare 

Anexa nr.10.2 din Secţiunea Formulare; 
- Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta: completare Anexa-Certificat de participare la 

licitatie cu oferta independenta din Secţiunea Formulare. 
- Declaratie privind neîncadrarea într-o situaţie de conflict de interese: completare Formular nr.1 din Secţiunea 

Formulare; 
- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, in original, copie legalizata sau copie cu 

mentiunea „conform cu originalul”; 
- Informaţii generale cu declararea cifrei de afaceri: completare Anexa nr.11- Informaţii generale din Secţiunea 

Formulare;    
-Informatii privind numarul, locatia centrului/cabinetului/laboratorului medical din Mun.Craiova unde se 

vor efectua analizele si verificarile medicale de medicina muncii. 
- Informatii privind partea din contract pe care ofertantul are, eventual, intentia sa o subcontracteze (daca este 

cazul): completare Anexa nr.18 – Model declaratie subcontractanti din Sectiunea Formulare, cu subcontractantii si 
specializarea acestora, partea din contract care va fi subcontractata si procentul de subcontactare; 
Subcontractantii declarati vor completa Formular nr.1 - Declaratie privind neîncadrarea într-o situatie de conflict de 
interese.  
In cazul in care unul sau mai multi subcontractanti urmează să îndeplinească părti din contractul de achizitie publică, 
autoritatea contractantă va solicita la încheierea contractului, prezentarea contractelor încheiate între viitorul contractant 
si subcontractantii nominalizati de acesta în oferta, care se constituie în anexa la contract.  

 - Informatii privind standarde de asigurare a calitatii: certificare ISO 15189 pentru servicii oferite de 
laboratoarele medicale, in copie cu mentiunea „conform cu originalul”; 
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In cazul in care un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceaste cerinte trebuie indeplinite de fiecare 

membru al grupului , pentru partea din contract pe care acesta o realizeaza. 

 

2)Propunerea tehnica: Operatorii economici vor elabora în conformitate cu cerinţele prevăzute în Caietele de 
sarcini nr.35893/18.03.2015 si nr.40924/23.03.2015. 

Propunerea tehnicã va fi prezentatã astfel încât să se asigure posibilitatea verificării cu uşurinţă a corespondentei 
propunerii tehnice cu cerinţele minime solicitate prin Caietele de sarcini. 

În acest scop propunerea tehnică va conţine obligatoriu un comentariu, articol cu articol, al specificaţiilor 
tehnice conţinute în Caietele de sarcini, prin care să se demonstreze corespondenta propunerii tehnice cu specificaţiile 
respective si Graficul de timp prevăzut pentru îndeplinirea activitatilor si sarcinilor respective, conform Formular nr. 
20B din Sectiunea Formulare. 

Propunerea tehnica va fi semnată de persoane împuternicite ale operatorului economic şi va avea un  caracter 
ferm si obligatoriu din punct de vedere al conţinutului pe toata perioada de valabilitate stabilită de autoritatea 
contractantă. 

 
  3) Modul de prezentare al propunerii financiare: 

Propunerea financiara se va întocmi şi prezenta conform Formularului de oferta servicii – Anexa nr. 24 din 
Sectiunea Formulare, la care se va anexa Centralizatorul de preturi servicii – Anexa nr. 25 din Sectiunea Formulare, 
defalcat pe tipuri de servicii. 

Ofertantul va include în cadrul propunerii financiare toate şi orice costuri legate de îndeplinirea în condiţii 
corespunzatoare a contractului de achiziţie publică. 

Propunerea financiară va fi semnată de persoane împuternicite ale operatorului economic si va avea un caracter 
ferm şi obligatoriu pe toată perioada de valabilitate stabilită de autoritatea contractanta. 

 
4) Modul de prezentare al ofertei: 
Ofertantul va sigila oferta şi documentele care însoţesc oferta în original şi copie în plicuri separate, marcând 

corespunzător  plicurile cu “Original” şi, respectiv, “Copie”. Plicurile se vor introduce într-un plic exterior, închis 
corespunzător şi netransparent. Plicurile interioare trebuie sã fie marcate cu denumirea şi adresa ofertantului, pentru a 
putea permite returnarea ofertei fără a fi deschisã, în cazul în care oferta respectivă este declaratã întârziată.  

 Plicul exterior trebuie să fie marcat cu adresa autorităţii contractante şi cu inscripţia “A nu se deschide 

înainte de data 06.04.2015”. 
Oferta se va depune însoţită de scrisoarea de înaintare -Anexa nr.45 din Secţiunea Formulare. 
 

        IV. 1) Modalitatea de achizitionare: achizitie directa; 
 2)Criteriu de atribuire: Oferta cu preţul cel mai scăzut şi care îndeplineşte conditiile de participare si 

cerinţele tehnice din caietele de sarcini nr. 35893/18.03.2015 si nr.40924/23.03.2015; 

3) Limba de redactare a ofertei: romana 
4) Moneda in care se transmite oferta de pret: RON 

5) Perioada de valabilitate a ofertei: 60 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor  

6) Data si ora limita de depunere a ofertelor: 06/04/2015 , ora 10 
00.

 

              7) Data transmiterii invitaţiei de participare: 30/03/2015 

 
        V.Alte informatii: documentatia de atribuire este pusa la dispozitia tuturor operatorilor economici interesati 
in mod electronic, pe site-ul www.primariacraiova.ro/Secţiunea Informatii Publice/Achizitii Publice/Achizitii Publice 

2015. 

 
 
 


