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SPITALUL ORĂŞENESC NEGREŞTI OAŞ
Jud. Sa tu Mare -  Localitatea Negreşti Oaş, str. Victoriei nr.90 

C IF3963960, Telefon: 0261854X30, Fax: 0261854566,e-mail: spitalnegre.stioasd.yahoo.com 
Operator de date cu caracter personal nr. 13695

Nr.

A viza i
Director Financiar Contabil 

Pap Dalma A

ANUNŢ ACHIZIŢIE DIRECTA

1 Autoritatea contractanta Spitalul Orăşenesc Negreşti Oaş jud. Satu Mare , 
avand sediul in localitatea Negreşti Oaş, str.Victoriei 
nr.90, CIF 3963960, telefon: 0261854830, fax: 
0261854566,e-mail: SDitalnearestioasiS5.vahoo.com.

2 Sursa de finanţare venituri realizate de spital
hr~ Tipul contractului contract de lucrări

4 Obiectul achiziţiei si codul 
CPV

lucrări de reparatii/modernizare la spalatoria Spitalului 
Orăşenesc Negreşti Oas
CPV: 45453000-7 Lucrări de reparaţii generale si de 
renovare (Rev.2)

5 Valoare estimata 315.900 lei fara tva
6 Legislaţie aplicabila Art.7 alin.(5) din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile 

publice, actualizata
Art.43 alin (1) si alin (2) din HG 395/2016 actualizata,

7 Modul de finalizare a 
achiziţiei

încheierea unui contract de lucrări pentru executarea 
lucrărilor conform caietului de sarcini

8 Data limita pentru 
depunerea ofertelor

Operatorii economici interesaţi depun ofertele pana cel 
târziu in data de 11.11.2022 ora 10.
Ofertele depuse după termenul limita de depunere, la 
alta adresa sau prin alt mijloc decât cele menţionate la 
punctul 9 , nu vor fi luate in considerare.

9 Condiţii de participare 8.1. Scrisoare de înaintare - care va cuprinde datele 
complete de identificare a ofertantului: adresa 
completa, datele de contact, adresa de e-mail prin care 
se va realiza corespondenta pe parcursul evaluării 
ofertelor/solicitarea de clarificări (daca este cazul), etc.
8.2. Certificat constatator, in original, copie lizibila cu 
menţiunea „conform cu originalul", emis de Oficiul 
Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul teritorial 
in raza caruia ofertantul are sediul social, din care sa 
rezulte domeniul de activitate principal/secundar,
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codurile CAEN aferente acestora. Informaţiile 
prezentate in certificatul constatator vor fi reale si 
actuale la data limita de depunere a ofertelor.
8.3. Declaraţie privind neincadrarea in situaţiile 
prevăzute la art. 164 din Legea nr. 98/2016;
8.4. Declaraţie privind neincadrarea in situaţiile 
prevăzute la art. 165 din Legea nr. 98/2016;
8.5. Declaraţie privind neincadrarea in situaţiile 
prevăzute la art. 167 din Legea nr. 98/2016;
8.6. Declaraţie privind evitarea conflictului de 
interese conform art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016;
8.7. Declaraţie privind respectarea reglementarilor 
obligatorii din domeniul mediului, social, al relaţiilor de 
munca si privind respectarea legislaţiei de securitate si 
sanatate in munca;
8.8. Declaraţie de consimtamant privind prelucrarea 
datelor cu caracter personal.

10 Modul de depunere a 
ofertelor

Ofertele se vor depune la sediul autoritatii contractante 
localitatea Negreşti Oaş, str.Victoriei nr.90, la 
secretariat ( etaj 1 clădirea spitalului vechi) sau pe 
email spitalneqrestioas(5>vahoo.com semnate 
electronic, cu încadrare in termenul limita specificat la 
pct. 8
Ofertantul declarat castiqator va posta oferta de preţ in
cataloqul SEAP, pentru a se finaliza achiziţia directa
prin intermediul cataloqului SEAP.

11 Criteriul de atribuire al 
contractului

preţul cel mai scăzut.

12 Perioada de valabilitate a 
ofertelor

60 zile

13. Persoana de contact Ec.Lucut Crina , email: spitalnegrestioas@yahoo.com
14. Solicitare clarificări Eventualele solicitări de clarificări cu privire ia prezenta 

procedura se vor transmite cu cel puţin 
1 zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea 
ofertelor la adresa de e-mail menţionata la pct. 13

Modelele de formulare si contract, împreuna cu caietul de sarcini sunt ataşate prezentului anunţ.
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Ec.Lucutprina
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