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INVITAIIE DE PARTICIPARE: pentru achiziţia de servicii de pază

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ:
NUME, ADRESĂŞI PERSOANĂDECONTACT Denumire oficială: Serviciul de Asistentă Medicală al
Municipiului Galati
Adresa: Str.Traian,nr.97, BI.A4, parter,Galati, România.
E-mail : sanatate@sammgalati.ro, telefon / fax - 0236 317.010
Persoană de contact: insp.Balaban Liviu Cristian
Procedura aplicată: procedura proprie pentru achiziţia de servicii prevăzute În Anexa nr. 2 la Legea nr.
98/2016, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) din acelaşi act normativ.
Tip contract: Servicii
Denumire contract: Servicii de pază
Cod CPV : 79713000-5
Sursa de finantare: bugetul local
Valoarea totală estimată fără TVA : 118.000 lei fără TVA, corespunzătoare estimărilor cantităţilor
maxime care ar putea fi solicitate pe durata Întregului contract.
Descriere contract: Prestarea serviciilor de pază pentru:
1. Centrul de Permanenţă nr. 1, sediul din Galaţi, str.Drumul Viilor, nr.14, B1.J4,
2. Centrul de Permanenţă nr.2, sediul din Galaţi, din Str.Ovidiu, nr.10-12, Incinta Parohiei Trei

Ierarhi,
În conformitate cu cerinţele caietului de sarcini din cadrul documentaţiei de atribuire.
Conditii contract: Se va Încheia un contract de achizitie publica pentru fiecare obiectiv in parte, cu un
singur operator economic.
Conditii participare: În vederea participării la procedură ofertanţii vor transmite oferta prin poşta
electronică, la adresa de e-mail: sanatate@sammgalatLro, prin fax, la nr. de fax 0236.317.010 sau la
sediul Serviciului de Asistenta Medicala al Municipiului Galati, Compartiment Relatii cu Publicul,
Str.Traian, nr.97, BI.A4, parter, până la termenul comunicat de autoritatea contractantă. Ofertanţii vor
transmite oferta şi documentele Însoţitoare În conformitate cu prevederile documentaţiei de atribuire,
sub formă de fişier, arhivat În format "rar", prin e-mail, la adresa sanatate@sammgalatLro, sau in plic
sigilat la sediul SAMM Galati, insotit de adresa de inaintare.
Criteriul atribuire: Preţul cel mai mic, În conformitate cu cele precizate În documentaţia de atribuire.
Termen limită primire documente: 17.05.2021, ora 15:00. Perioada de valabilitatea a ofertei: 90 de
zile.
Informatii suplimentare : Corespondenţa se va purta prin intermediul poştei electronice, la adresa de
sanatate@sammgalati.ro. Solicitările de clarificări sunt primite cel mai târziu cu 2 zile lucrătoare
Înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea documentelor. Documentele, transmise prin
intermediul e-mail-ului, trebuie să aibă dimensiunea maximă de 10MB. Limba de redactare a ofertei
este limba română.
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