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INVITATIE   DE   PARTICPARE 

la 

NEGOCIERE FARA PUBLICAREA PREALABILA A  UNUI ANUNT DE PARTICIPARE 

Avand ca obiect 

INCHIRIERE CONTAINER  FRIGORIFIC PENTRU CADAVRE 

1.AUTORITATEA CONTRACTANTA  

 

1.1 Denumire si adresa: SPITAL MUNICIPAL”DR. TEODOR ANDREI” LUGOJ , str. Gh. Doja, 

Nr. 36, jud. Timis, Cod Postal: 305500, e-mail: municipal.lugoj@smlugoj.com; 

1.2 Activitatea principala: Sanatate; 

1.3 Publicarea invitației de participare și a documentelor aferente acesteia (CAIET DE SARCINI si 

FORMULARE)  se va face pe site-ul autoritati contractante: www.smlugoj.ro. 
 

2. OBIECTUL ACHIZITIEI SI DURATA CONTRACTULUI: 

2.1 INCHIRIERE CONTAINER  FRIGORIFIC PENTRU CADAVRE 

2.3 Cod CPV: 44613200-2 Containere frigorifice (Rev.2) 

2.3 DURATA CONTRACTULUI-12 luni, incepand cu data de 01.01.2021. 

2.4 Valoare estimate a achizitiei: 350 lei /24h fara T.V.A., inclusiv saci septici/cadavru. 

Nu se va percepe taxa suplimentara pentru cadavrele care vor fi depozitate peste 24h. 

  

3. MODUL DE ELEBORARE SI DE DEPUNERE AL OFERTELOR 

 

3.1 Termen limită pentru solicitarea clarificărilor privind invitația de participare/Caietul de sarcini: 

10.12.2020, ora 9.00. 

 

3.2 Modul de elaborare a ofertei:  

Ofertantul trebuie să elaboreze oferta in conformitate cu specificatiile din caietul de sarcini.(ANEXAT). 

Nu se accepta oferte parțiale. 

 

3.3  Propunerea tehnico-financiară. 

 

  Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiară astfel încât aceasta sa respecte în totalitate cerințele 

prevazute în Caietul de sarcini (ANEXA) in ceea ce priveste  specificaţiile tehnice minime obligatorii si 

sa furnizeze toate informatiile cu privire la preț precum şi la alte condiții financiare şi comerciale legate 

de obiectul contractului de achiziție publică.   

 

3.4 Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare:  Prețul cel mai scăzut . 

 

   Ofertele vor fi exprimate in lei fara T.V.A cu doua (2) zecimale. 

    In cazul in care comisia constata ca sunt doi ofertanti clasati pe locul I, ca urmarea a faptului ca  au fost 

depuse doua oferte cu acelasi prêt, se va solicita celor doi ofertanti reofertarea. Urmare a reofertarii pretul 

va fi exprimat in lei cu doua(2) zecimale si va fi mai mic decat  pretul oferta initial. In cazul in care, 

ofertantii nu transmit noua propunere financiara pana la data si ora stabilita de catre comisia de evaluare a 

ofertelor, se va lua in considerare pretul ofertat initial. 

 

3.5 Depunerea ofertelor: Ofertele se vor trimite pe adresa de e-mail a autoritatii contractante: 

municipal.lugoj@yahoo.com,  până la data si ora stabilita in prezenta Invitatie, respectiv  11.12.2020  ora 

10.00. Ofertele transmise/primite dupa termenul stabilit de autoritatea contractanta nu vor fi evaluate de 

catre comisia de evaluare a ofertelor, numita  prin Dispozitia managerului. 

In baza Procesului verbal incheiat de catre comisie, de va face comunicarea ofertantului castigator, iar 
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acesta este obligat in termen de 2 zile lucratoare de la primirea comunicarii sa publice in catalogul 

electronic-SEAP, oferta tehnico financiara in conditiile ofertei transmise pe e-mail, iar autoritatea 

contractanta va initia achizitia directa, in baza careia se va incheia contractul avand ca obiect: 

INCHIRIERE CONTAINER  FRIGORIFIC PENTRU CADAVRE. 

3.6 Perioada minimă de valabilitate a ofertei: 30 zile de la termenul limita de depunere a 

ofertelor.Pretul ofertat este ferm si nu poate fi modificat pe perioda derularii contractului de inchiriere. 

4. CONDITII DE LIVRARE SI DE PLATA 

 

4.1 Locul de predare  al produsului : sediul autoritatii contractante din Lugoj, str. Gh. Doja, nr. 36, jud. 

Timis, in curtea spitalului langa Laboratorul de Anatomie Patologica. 

4.2. Termen de plata :Plata  se va face prin O.P., în contul de Trezorerie indicat de către operatorul 

economic, în termen de 60 de zile de la data facturii fiscale. 

 

 

 

 

DIR. FIN. CONT,                                                                                       VIZAT JURIDIC, 

Ec.  Bota Blanka                                                                                                  Oana Jurjoni 

INTOCMIT, 

Sef Birou Achizitii Publice Aprovizionare 

Olimpia Ciulonescu 


