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INVITAŢIE DE PARTICIPARE 

IN ATENTIA OPERATORILOR ECONOMICI INTERESATI 

 

In vederea atribuirii unui contract de Lucrari de cablare si conexiuni electrice - relocarea 

echipamentului IT -din cadrul Spitalului de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Jebel ; va 

trimitem alaturat Caietul de sarcini cu specificatiile privind achizitia, ce trebuie avute in 

vedere la intocmirea ofertei. 

Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica: 

achizitie directa,  ofertantul declarat castigor va depune oferta in SEAP, in vederea 

finalizarii achizitiei. 

Prezentarea ofertei 

 

1. Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrul Comertului, din care sa 

rezulte  obiectul de activitate al operatorului economic, in copie stampilata Conform cu 

originalul. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are codul CAEN asociat obiectului 

contractului. Se va atasa modelul de contract pentru a fi agreat; 

 

2. Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului, in copie stampilata 

Conform cu originalul; 

 

3. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 59, 60 din 

Legea 98/2016 privind achizitiile publice ( declaratie atasata); 

4. Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel încât aceasta sa furnizeze toate 

informatiile solicitate conform specificatiilor tehnice cuprinse in caietul de sarcini anexat, 

cu privire la pret precum şi la alte conditii financiare şi comerciale legate de obiectul 

achizitiei.  

5. Limba de redactare a ofertei: română 

6. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile 

7. Pretul va fi exprimat in lei, fara TVA. 

8. Pretul ofertei este ferm in lei. 

o NU se accepta actualizarea pretului 

9. Plata pretului contractului se va face in lei, prin contul deschis la TREZORERIA 

Timisoara, in maxim 30 zile de la data receptiei produselor. 

 10. Adresa la care se depune oferta: Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta 

Jebel, Str. Campului nr. 1, loc. Jebel, jud. Timis, tel. 0256 394442, fax 0256 394021, 

 e-mail: secretariat@spitaljebel.ro. 

11. Data limita pentru depunerea ofertei: 22.09.2017. 

Birou Achizitii Publice si Contractare 

Ec.Dobridoreanu Daniela 
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