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           Nr. 15422/27.10.2022 

 

 

APROBAT, 

MANAGER, 

DR.COCOS Ionut 

 

 

 

CĂTRE: OPERATORII ECONOMICI INTERESATI 

 

In temeiul Legii 98/2016 cu modificarile si compeltarile ulterioare,  

 

Art. 7 -    (5) Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct produse sau servicii în cazul în care 

valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică decât 270.120 lei lei, respectiv lucrări, în cazul în care 

valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică decât 900.400 lei. 

 

Referitor la ACHIZITIE DIRECTA, avand ca obiect achizitia de : 

RK-REPARAȚII CAPITALE PENTRU REAMENAJAREA ȘI RECOMPARTIMENTARE A SPAȚIILOR 

PENTRU FUNCȚIONAREA A DOUĂ APARATE, APARAT DE OSTEODENSIMETRIE ȘI APARAT DE 

RADIOLOGIE CU 2 POSTURI, SCOPIE ȘI GRAFIE ÎN LABORATORUL DE RADIOLOGIE ŞI 

IMAGISTICĂ MEDICALĂ 

 

Valoare estimata a contractului: 405.882,35 lei fara T.V.A. 

 

Spitalul Municipal “Dr. Teodor Andrei” Lugoj, cu sediul in Lugoj, str. Gh. Doja, nr. 36, jud. Timis, în calitate de 

autoritate contractantă, doreste incheierea unui contract de executie lucrari in conformitate cu termenii si conditiile 

din Documentatia atasata prezentului ANUNT. 

Durata contractului : 14 zile lucratoare de la data semnării contractului 

Termen de plata: 60 de zile de la data facturii si a Procesului verbal de receptie.. 

Sursa de finanţare a achiziţiei care urmează să fie efectuată : bugetul local. 

1. Limba de redactare a ofertei : limba română; 

2. Perioada de valabilitate a ofertelor: minim 60 de zile de la termenul limită de primire a ofertelor; 

3. Criteriul utilizat pentru achiziţia serviciilor sus menţionate : pretul cel mai scazut .   

A.Oferta financiară: 

Oferta se va întocmi în lei, fără TVA.  

 

B.Oferta tehnică : 

Se va completa punct cu punct de catre operatorul economic Anexa- F3 -Lista cu cantitati de lucrari pe categorii 

de lucrari. 

 

1. Oferta va conţine : Propunere financiară şi propunere tehnică si Formularele solicitate, care se vor trimite 

pe adresa de e-mail :municipal.lugoj@yahoo.com, pana la data si ora stabilita in prezenta 

documentatie. 

 IN ATENTIA BIROULUI ACHIZITII PUBLICE 

Autoritatea contractanta nu va lua in considerare ofertele trimise peste termenul limita !! 

Data limită pentru transmiterea ofertei : 31.10.2022 orele 12.00 

2. Data şi ora deschiderii ofertei : 31.10.2022, orele 12.30 .Sedinta de evaluare a ofertelor nu este publica, 

dar autoritatea contractanta isi asuma transmiterea Procesului Verbal de deschidere a ofertelor pe e-

mail, catre toti operatorii economici care depun oferta in conditiile stabilite de prezenta documentatie. 

3. In urma incheierii Procesului Verbal de selectie a ofertei, in termen de 48 de ore de la finaliarea 

acestuia autoritatea contractanta va trimite comunicarea pe adresa de e-mail specificata in Fisa de 

Informatii Generale atasata ofertei, doar catre operatorul economic declarat castigator de catre 

Comisia de selectie, in care va fi specificata data semnarii contractului de furnizare. 

 

 

INTOCMIT, 

Olimpia Ciulonescu 
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