ANUNȚ PUBLICITAR

Direcţia Națională de Probaţiune intenționează să achiziționeze Servicii de medicina muncii
aferente anului 2019, pentru un număr de aproximativ 600 de angajați. Astfel, sunt invitați
toți operatorii economici interesați să transmită o ofertă în acest sens.
Cod CPV: 85147000-1 Servicii de medicina muncii
Denumirea achiziției: Servicii de medicina muncii pentru Direcția Națională de Probațiune
pentru un număr de aproximativ 600 de angajați;
Valoarea totală estimată a achiziției: 27.000 lei fără TVA;
Caiet de sarcini: atașat;
Condiții contract:
-

prestarea serviciilor se va realiza în conformitate cu prevederile caietului de sarcini;

-

durata contractului va fi până la data de 31.12.2019, cu posibilitate de prelungire
pentru încă 4 luni, respectiv până la data de 30.04.2020. Autoritatea contractantă
poate opta pentru prelungirea contractului în funcție de existența resurselor
financiare alocate cu această destinație.

Condiții de plată: conform contract;
Modalitatea de transmitere a ofertei: Oferta se va transmite în plic închis la sediul Direcției
Naționale de Probațiune din str. Apolodor nr. 17, etaj 6, București, sector 5, până la data
de 27.05.2019, ora 10.00, cu mențiunea ”Servicii de medicina muncii aferente anului 2019
– DNP – a nu se deschide înainte de data de 27.05.2019, ora 10.00”, iar oferta financiară
va fi încărcată și în catalogul electronic de servicii și produse disponibil în SEAP, pentru
finalizarea achiziției online în cazul în care a fost stabilită ca fiind câștigătoare.
DOCUMENTELE OFERTEI:
Se vor prezenta:
Declarația conform art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016 cu modificările și
completările ulterioare, privind conflictul de interese pentru ofertantul individual /
ofertantul asociat / candidatul/ subcontractantul propus/terţul susţinător;
- Certificatul constatator emis de ONRC din care să rezulte obiectul de activitate al
respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aibă corespondent în
codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. De asemenea, în Certificatul
Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, de pe langă tribunalul teritorial în raza
căruia ofertantul îşi are sediul social, trebuie să se regăsească și următoarele informații:
datele de identificare ale operatorului economic, acționarii/ asociații, organele de
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conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administrație, membrii Consiliului de
Supraveghere, cotele de participare.
Informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie reale/actuale la data limită
de depunere a ofertelor.
Certificatul de înregistrare, emis de Direcția de Sănătate Publică privind registrul
unic al cabinetelor medicale, din care să rezulte activitățile medicale pe care ofertantul
este obligat să le presteze în concordanță cu Caietul de Sarcini.
- Declarația privind conflictul de interese, conform model atașat;
Declarația privind respectarea reglementărilor obligatorii din domeniul mediului,
social, al relațiilor de muncă și privind respectarea legislației de securitate și sănătate în
muncă, conform model atașat;
- Oferta tehnică, conform model atașat;
- Oferta financiară, conform model atașat.
INFORMAȚII PRIVIND SUBCONTRACTANȚII (dacă e cazul):
Ofertantul va completa lista cuprinzând subcontractanții cu precizarea exactă a părților din
contract care urmează a fi îndeplinite de aceștia și exprimarea valorică a acestor părți.
Ofertantul a cărui ofertă a fost declarată câstigatoare are obligația de a prezenta contractul
încheiat cu subcontractantul nominalizat în ofertă, înaintea semnării contractului de servicii
cu Direcția Națională de Probațiune.
OFERTA TEHNICĂ
Oferta tehnică va conține obligatoriu descrierea modului de realizare a serviciilor de
medicina muncii ce urmează a fi prestate și se va elabora conform modelului atașat.
OFERTA FINANCIARĂ
Oferta financiară va fi prezentată în lei fără TVA pentru toate serviciile medicale
solicitate în caietul de sarcini și se va elebora conform modelului atașat.
Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut, aplicat la totalul valorii ofertate, pentru
ofertele care îndeplinesc în totalitate cerințele autorității contractante.
Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile
Data limită de depunere a ofertei: 27.05.2019, ora 10.00
Modalitatea de finalizare a achiziției: Achiziția se va finaliza online prin intermediul SEAP,
respectiv prin încheierea unui contract de prestări servicii medicina muncii.
MODALITATEA DE SELECTARE
Va fi selectată oferta operatorului economic care îndeplinește în totalitate cerințele impuse
de Autoritatea Contractantă și a cărui ofertă reprezintă ”prețul cel mai scăzut”. Achiziția
se va finaliza online, prin intermediul catalogului electronic pus la dispoziție de SEAP.
Eventuale solicitări de clarificări din partea operatorilor economici, vor fi transmise prin email, cu cel mult 3 zile înainte de data depunerii ofertelor.
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Informații suplimentare:
Informații suplimentare pot fi oferite de la Compartimentul Achiziții Publice, la adresa de
e-mail: achizițiidnp@just.ro, sau la numărul de telefon 0738.672.618 persoană de contact:
Simona Chiriță.
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