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ANUNT 
 

Denumire contract: 

SERVICII MEDICO-SOCIALE LA DOMICILIU 

Data limita depunere oferta:13.05.2021 11:00 

Tip anunt: Cumparari directe 

 

A.  Tip contract: Servicii 

 

Cod CPV 85141210-4 - Servicii de ingrijire medicala la domiciliu (Rev.2) 

 

B.  Valoare estimata: 104.000,00 RON 

 

C. Descriere contract: 

Incheierea unui contract de prestari servicii medico-sociale la domiciliu, cu un prestator de servicii care detine 

licenta de functionare, pentru aproximativ 25 de persoane/luna, in urma unei evaluari socio-medicale si a plan

ului individualizat de asistenta si ingrijire pentru a raspunde nevoilor fiecarui beneficiar in parte. In atasament l

a prezentul anunt publicitar se gasesc formularul de oferta cu anexa si formularele care trebuie prezentate od

ata cu oferta. Serviciile prestate vor fi facturate si achitate lunar pe baza fiselor individuale de ingrijire din care 

reies serviciile prestate pentru fiecare beneficiar in parte in cursul lunii. 

D. Conditii referitoare la contract: 

Termenul de prestare a serviciilor: de la semnarea contractului pana la 31.12.2021, cu posibilitatea de prelungi

re pe primele patru luni din 2022, in limita fondurilor bugetare aprobate. Operatorii economici vor prezenta d

eclaratii pe proprie raspundere ca nu se afla in situatiile prevazute la art. 51, 59, 60, 164, 165, 167 din Legea nr. 

98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele cu functii de decizie din cadrul Primariei Orasulu

i Ghimbav sunt: 1. FLIUNDRA IONEL (primar), 2. NEAGOE MIHAI (viceprimar), 3. SZINATOVICI DAN (secretar g

eneral), 4. CÎRSTOLOVEAN NĂDĂLIN ZEFIR (contabil șef), 5. CAUTIȘ ADINA MIHAELA (control financiar preven

tiv), 6. LEAH TEONA COSMINA (control financiar preventiv), 7. BÎZNA LILIANA (consilier juridic), 8. LORENA DA

LIANA COSTIN (inspector DAS Ghimbav), 9. CARSTOLOVEANU MIHAELA (inspector), 10. RACOVIȚĂ IULIA-CRI

STINA – (Sef serviciu Achizitii Publice, Investitii, Fonduri europene, Autorizari) 11. DRAGOS NEAGU – (Consilier 

achizitii publice) 

E. Conditii de participare: 

Vor fi acceptate doar ofertele operatorilor economici inregistrați in Sistemul Electronic de Achiziții Publice SEA

P, care au capacitatea de prestare a serviciilor. Oferta prestatorului va fi depusa pe e-mail la adresa: achizitii@

primaria-ghimbav.ro, sau la sediul Primariei Orasului Ghimbav pana la data si ora stabilite in prezentul anunt. 

Oferta, precum si documentele care insoțesc oferta, vor fi elaborate in limba română. Oferta financiara va fi el

aborata in lei, fara TVA, având menționat TVA-ul separat, și va avea caracter ferm și obligatoriu pe toată perio

ada de valabilitatea a acesteia. 

F. Criterii de atribuire: 

PRETUL CEL MAI SCAZUT stabilit ca media aritmetica a preturilor unitare prezentate in anexa, dupa formula:   

P=(P1+P2+P3+.........+P31)/31 

G. Informatii suplimentare: 

Prezentul anunț nu obligă autoritatea contractantă să accepte o ofertă sau sa efectueze achiziția. Informații su

plimentare pot fi obținute la telefon 0268-258006 sau la e-mail achizitii@primaria-ghimbav.ro, sau la sediul Pr

imariei Orasului Ghimbav.. Oferta va trebui să contină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, 

adresa, date de identificare fiscala, persoana responsabilă de contract. Ofertele se vor depune pană la data pr

https://e-licitatie.ro:8881/
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ecizată in prezentul anunț, la sediul Primariei Orasului Ghimbav, sau pe email, la adresa achizitii@primaria-ghi

mbav.ro. Ofertantul castigător iși va depune oferta in SEAP, sub denumirea și codul CPV din prezentul anunț i

n vederea definitivării achiziției pentru semnarea contractului. Documentatia aferentă necesară elaborării ofert

ei se poate descărca din prezentul anunț, dar și de pe site-ul Primăriei Ghimbav, www.primaria-ghimbav.ro, se

ctiunea ACHIZITII. Potențialii ofertanți au obligația să verifice zilnic anunțul de pe site-ul autorității contractant

e, www.primaria-ghimbav.ro, secțiunea Achiziții, pentru eventuale completări și/sau clarificari/răspunsuri la sol

icitări de clarificări 
 


