MINISTERUL SĂNĂTĂTII
SERVICIUL DE AMBULANTĂ JUDETEAN
BISTRITA-NĂSĂUD
str. Ghinzii nr.26A, Bistrita
Tel./Fax 0263-217055; 0263/217250;
e-mail: secretariat@ambulantabistritanasaud.ro
Tel./Fax 0263-217055

Nr. 7086 din data de 08.12.2020

secretariat@ambulantabistritanasaud.ro
INVITATIE DE PARTICIPARE
LA PROCEDURA DE NEGOCIERE FARA
secretariat.sajbn@gmail.com
PUBLICARE PREALABILA

Autoritatea contractanta: Serviciul de Ambulanta Judetean Bistrita-Nasaud (SAJ BN)
-

Adresa: Str. Ghinzii nr. 26A, Localitate: Bistrita, Judet: Bistrita-Nasaud , Cod postal: 420020 Romania.
Telefon: +40263217055. Fax: 40263217055

-

Punct de contact: : Birou achizitii publice

-

In atentia : d-nei Tofana Roxana- Responsabil achizitii publice

-

Denumire achizitie: Materiale sanitare

-

Se vor furnizare materiale sanitare conform caietului de sarcini

Procedura aplicată pentru atribuirea contractului: Negociere fara publicare prealabila a unui anunt de
participare, cu respectarea prevederilor art. 104, alin (1) lit. c) din Legea 98/2016 potrivit carora „ Autoritatea
contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de
participare pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice/acordurilor-cadru de lucrări, de produse sau de
servicii întrunui din următoarele cazuri:
c) ca o măsură strict necesară, atunci când perioadele de aplicare a procedurilor de licitaţie
deschisă, licitaţie restrânsă, negociere competitivă sau procedura simplificată nu pot fi respectate din
motive de extremă urgenţă, determinate de evenimente imprevizibile şi care nu se datorează sub nicio
formă unei acţiuni sau inacţiuni a autorităţii contractante. În situaţii în care se impune intervenţia
imediată, autoritatea contractantă are dreptul de a realiza achiziţia publică în paralel cu aplicarea
procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare.”
-

Valoarea estimata: 197.065,00 lei;

-

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut;

-

Cod CPV: 33140000-3- Consumabile medicale (Rev.2);

-

Obiectul contractului: Furnizare materiale sanitare;

-

Data limita de depunere a ofertelor: 11.12.2020 ora 12.00;

-

Data si ora inceperii dschiderii ofertelor: 11.12.2020 ora 13.00;

-

Data si ora inceperii negocierii ofertelor: se va comunica ulterior deschiderii ofertelor;

-

Adresa de transmitere a ofertelor: Str. Ghinzii nr. 26A, Localitate: Bistrita, Judet: Bistrita-Nasaud , Cod
postal: 420020 Romania Limba de redactare a ofertelor: Romana;
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-

Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 zile de la data deschiderii ofertelor, inclusiv;

-

Criterii de calificare : Conform fisei de date a achizitiei si Documentatiei de atribuire;

-

Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: Documentatia de atribuire, caietul de sarcini si
documentele suplimentare pot fi solicitate pe email la adresa: achizitii@ambulantabistritanasaud.ro;

-

Solicitarile de clarificari vor fi transmise catre compartimentul achizitii publice din cadrul SAJ BN;

-

Persoana de contact pentru informatii suplimentare: ec. Tofana Roxana, telefon : +40755024530;

Anexat prezentei invitatii va transmitem urmatoarele documente: Fisa de date, Caietul de sarcini, Formulare si
Model de contract, pe care le puteti descarca accesand urmatorul link: http://ambulantabistritanasaud.ro/?cat=46
In cele ce urmeaza sunteti invitati sa depuneti oferta Dumneavoastra, insotita de documentele solicitate.

Reprezentant Legal,
Manager General
Dr. Muzsi Annabella
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