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Aprobat,
Manager,
Sorin Burlacu

ANUNT-ACHIZIŢIE DIRECTĂ
Achiziţionare servicii :
Servicii medicale de medicina muncii
Biblioteca Judeţeană “V. Voiculescu” Buzău cu sediul in Buzău, Bulevardul. Unirii, nr.301A, are onoarea să vă
invite să participaţi cu ofertă, la achiziţia directă de Servicii medicale de medicina muncii
1. Denumirea achiziţiei: Servicii medicale de medicina muncii pentru salariaţii Bibliotecii Judeţene
„V.Voiculescu”Buzău
2. Cod CPV: 85147000-1 Servicii de medicina muncii
3. Valoare totală estimată a achiziţiei:
Pentru intervalul : iunie 2020 - aprilie.2021 ( aferent duratei de 11 luni)
Valoarea estimata fără TVA:2 300 ,00 lei
4. Sursa de finanțare: Bugetul local
5. Prestarea serviciului: pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea la sediul central şi la filialele autorităţii
contractante
6. Termenul de prestare: începând cu iunie 2020 până în aprilie 2021
7. Durata contractului: 7 luni, de la data semnării contractului, estimat din iunie 2020 până în
decembrie 2020, cu posibilitatea prelungirii cu cel mult 4 luni, până în aprilie
2021. Această condiţie va fi trecută ca şi clauză obligatorie în contract.
8. Perioada de valabilitate a ofertelor:30 zile
9. Condiţii de plată: Plata prestaţiilor se va face în lei , cu OP, pentru numărul efectiv de persoane investigate şi /sau
examinate în contul de trezorerie al prestatorului, în termen de15 zile de la transmiterea către autoritatea
contractantă a fişelor de aptitudini şi tabelul centralizator cu persoanele investigate şi/sau examinate .
10. Forma angajamentului legal: contract
11. Criteriul atribuit: preţul total cel mai scăzut, dintre ofertele declarate admisibile

12. Metoda de achiziţie:achiziţie directă pentru servicii Anexa 2 realizată on –line prin publicare anunţ pe site-ul
autorităţii contractante, urmată de postare în SEAP
13. Mod de acceptare a ofertelor: nu se acceptă oferte alternative
14. Calificarea ofertanţilor:conform condiţiilor impuse de legislaţia în vigoare în domeniul medicina muncii
15. Modalitatea achiziţiei: Se va realiza prin cumpărare directă din Catalogul electronic de bunuri, servicii şi lucrări
disponibil pe SEAP. În aceste condiţii, autoritatea contractantă, invită operatorii economici interesaţi să posteze în
acest catalog electronic, oferta de preţ şi principalele caracteristici tehnice, până cel târziu data de 16.06 .2020 , ora
11,00.Ofertele postate în SEAP după data de 16.06.2020 nu vor fi luate în considerare.
Operatorii economici interesaţi să oferteze vor putea accesa şi descărca de pe site -ul Bibliotecii Judeţene
“V.Voiculescu” Buzău: bjvv@bjvvbuzau.ro - Achiziţii publice sau achiziţii - publice@bjvvbuzau.ro: anunţul
publicitar, caietul de sarcini, precum şi formularele aferente.
Operatorul economic va elabora propunerea tehnico – financiară detaliată astfel încât acesta să respecte, cerinţele
inserate în caietul de sarcini care, sunt considerate minime şi obligatorii. Prin urmare în situaţia nerespectării acestor
cerinţe şi condiţii, oferta este considerată neconformă.
Oferta tehnico – financiară se va prezenta în lei, fără TVA .Se va menţiona obligatoriu:preţul unitar /investigaţie
şi/sau examinare medicală., preţul în lei/persoană pentru fiecare categorie de personal menţionată în anexele la
caietul de sarcini şi valoarea totală a ofertei. Preţul de bază este ferm şi nu poate fi modificat. Nu se admit oferte
alternative. Nu se acceptă oferte ce conţin preţuri condiţionate.
După postare în catalogul electronic, operatorii economici au obligaţia de a informa concomitent şi autoritatea
contractantă privind depunerea ofertei printr-o :
1. notificare de postare (cu datele de identificare ale ofertei, codul poziţiei de catalog produse, denumire operator
economic în SEAP, CUI, adresă de contact, email şi persoană de contact) şi
2. oferta economico –financiară cuprinzând detaliile tehnice de prestare ale serviciilor , la adresa de e-mail
:bjvv@bjvvbuzau.ro sau achizitii-publice@bjvvbuzau.ro.
Datele furnizate în caietul de sarcini devin în mod obligatoriu clauze contractuale de prestare pentru operatorul
economic declarat câştigător.
16. Condiţii de participare:
Înainte de atribuirea contractului de achiziţie, după finalizarea comparării ofertelor din Catalogul electronic
disponibil în SEAP, ofertantul cu preţul cel mai mic acceptat, va prezenta următoarele documente, în copie
certificată,,conform cu originalul”:
a. Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.164 din Legea nr. 98/2016;
b. Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.165 din Legea nr. 98/2016;
c. Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.167 din Legea nr. 98/2016;
d. Certificat de înregistrare eliberat de Direcţia de Sănătate Publică din care să rezulte specialităţile medicale
autorizate. Operatorul economic trebuie să fie autorizat obligatoriu pentru:medicina muncii, medicina de laborator,
oftalmologie, psihologie, medicina de familie;
e. Certificat de avizare de la Registru Unic al Cabinetelor Medicale. Se va prezenta lista cu punctele de lucru şi
laboratoarele medicale.
f. Autorizaţia sanitară de funcţionare.
g. Asigurare de răspundere civilă
h. Dovada că dispune de personal medical calificat pentru îndeplinirea cerinţelor din caietul de sarcini. Pentru
personalul declarat se va prezenta avizul de liberă practică emis de Colegiul Medicilor din România;
i. Pentru dovedirea capacităţii de a presta serviciile la nivelul de calitate solicitat de achizitor, operatorul economic
va face dovada implementării sistemului de management al calității pentru activităţi prin prezentarea unor certificate
valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi care confirmă asigurarea unui nivel
corespunzător al calității
Informaţiile prezentate în aceste documente trebuie să fi reale/valide şi actuale, iar certificatele trebuie să fie
valabile la data prezentării acestora.

După verificarea documentelor dacă sunt eligibile şi depuse la timp, autoritatea contractantă va trece la
acceptarea ofertei, iniţiind procedura de achiziţie directă în catalogul electronic disponibil în SEAP, cu operatorul
economic a cărui ofertă a fost declarată completă şi conformă, iar la finalizarea achiziţiei directe în SEAP, va încheia
un contract de prestări servicii valabil până la 31.12.2020 cu posibilitatea de prelungire cu 4 luni, conform art. 165
din HG nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
17. Data, locul şi ora limită pentru depunerea ofertelor: 17.06.2020, la sediul central al Bibliotecii Judeţene
„V.Voiculescu”Buzău, ora:12,00
18. Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 17.06.2020, ora 12,30 la sediul central al Bibliotecii Judeţene
„V.Voiculescu” Buzău
19. Informaţii suplimentare:se pot solicita prin tel nr:0238721509, fax:0238717283 sau e-mail: achizitiipublice@bjvvbuzau.ro. Persoana de contact:dna Panait –Militaru Georgeta
Prezentul anunţ publicitar nu reprezintă o obligaţie de cumpărare din partea noastră decât după transmiterea
unei comunicări în acest sens.

Întocmit,
Compartiment juridic-achiziţii publice
Panait – Militaru Georgeta

