Departament Procurement/Serviciul Achizitii

ANUNT PRIVIND ACHIZITIA
“Servicii medicale pentru salariatii Hidroelectrica SA”,
cod CPV: 85147000-1 Servicii de medicina muncii

1. Entitatea contractanta Societatea de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentralae „Hidroelectrica
SA”, cu sediul in Bucuresti, B-dul. Ion Mihalache, nr. 15 – 17, sector 1, telefon 021/30.74.603, fax
021/30.74.670, va invita sa participati la procedura privind atribuirea contractului sectorial de servicii avand
ca obiect “ Servicii medicale pentru salariatii Hidroelectrica SA” - cod CPV: 85147000-1 - Servicii de
medicina muncii, conform Caietului de sarcini nr. 81780.1/05.08.2020.
2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului: procedura simplificata proprie;
3. Sursa de finantare a contractului ce urmeaza a fi atribuit: surse proprii;
4. Oferta depusa de candidat trebuie sa cuprinda:
a. Formulare eligibilitate + Dovada ca ofertantul/firma va realiza analizele medicale doar in
laboratoare acreditate RENAR prezentand lista laboratoarelor utilizate însoțită de detalierea
analizelor medicale acreditate
b.Autorizatia potrivit legii conform caruia prestatorul efectuează servicii de medicina muncii în
coordonarea unui medic de medicina muncii;
c. Prestatorul trebuie să dețină autorizație sanitară de funcționare;
d. Propunere tehnica;
e. Propunere financiara;
5. Limba de redactare a ofertei: limba romana;
6. Perioada de valabilitate a ofertelor: 3 luni de la data limita de depunere a ofertei;
7. Pretul ofertei va fi exprimat in lei fara TVA;
8. Ajustarea pretului contractului: pretul este ferm in lei, nu se ajusteaza;
9. Criteriul de atribuire: „Cel mai bun raport calitate pret” dintre ofertele admisibile: Oferta admisibila –
este oferta care indeplineste in totalitate cerintele solicitate in Anuntul privind Achizitia, Caietul de
sarcini, Formulare de eligibilitate, Formular oferta financiara. Ofertele care nu indeplinesc cerintele
solicitate sunt declarate oferte respinse.
10. Data si ora limita pentru depunerea ofertelor: 26.08.2020, ora: 10:30, in plic inchis la adresa
Bulevardul Ion Mihalache nr.15-17 et 10-15 sector 1 Bucuresti /Registratura pe plic va fi trecut numele si
adresa ofertantului si denumirea achizitiei.
Deschiderea ofertelor va avea loc in data de 26.08.2020 ora 11:30 la sediul HIDROELECTRICA SA precizat
mai sus.
11. Oferta castigatoare este oferta admisibila este cea care a obtinut cel mai amre punctaj in urma
aplicarii criteriului de atribuire.
- Valoarea totala estimata a achizitiei : 422.212,00 LEI fara TVA.
- Durata contract: 12 luni de la data semnarii contractului de catre ambele parti contractante.
12. Solicitarile privind Caietul de sarcini, formulare/modele, draft contract le transmiteti la Serviciul
Achizitii.Departament Procurement prin e-mail la adresa: andreea.iordanescu@hidroelectrica.ro sau la
numarul de telefon: +40213032582

