
 

                                                                                                                             Se aprobă, 

DIRECTOR GENERAL 

dr. ing DORU COSTIN DARABONT 

 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE 

 

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECŢIA MUNCII – 

I.N.C.D.P.M. „ALEXANDRU DARABONT” -  BUCUREȘTI, cu sediul în București, Bd. Ghencea, nr. 

35A, sector 6,  cod poștal 061692, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta 

dumneavoastră de preţ până la data de 17.08.2017 orele 12.00, conform specificaţiilor tehnice anexate în 

vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect „servicii de medicina muncii 2017 -2018”, 

Cod CPV 85147000-1. 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE: 

1. Limba de redactare a ofertei: limba română; 

2. Perioada de valabilitate a ofertelor: minim 60 zile de la termenul limita de depunere a ofertei, 

avand caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate a 

ofertei; 

3. Preţul ofertei este ferm în lei, fără TVA; 

4. Criteriul utilizat pentru desemnarea câştigătorului: „preţul cel mai scăzut/pachet de servicii 

cu respectarea cerinţelor solicitate în Caietul de sarcini. 

5. Oferta semnată si ştampilată se va transmite prin e-mail la adresa office@inpm.ro, până la 

data de: 17.08.2017, ora 12.00. Ofertele care nu vor fi trimise prin e-mail la adresa office@inpm.ro până la 

data şi ora limită specificată nu vor fi luate în considerare. 

CONDITII PARTICIPARE:  

- Certificat de inregistrare la Registrul Unic al Cabinetelor Medicale  

- O diploma si/sau certificat de libera practica al unui medic de medicina muncii cu aviz/ autorizatie 

la zi 

- Publicarea ofertei în SEAP 

 

Caietul de sarcini care conţine specificaţiile tehnice şi modelele de formulare pot fi accesate gratuit 

la secţiunea Achiziţii de la adresa www.inpm.ro. 

Durata contractului de achiziţie publică: Contractul de prestări servicii de medicina muncii intră în 

vigoare la data semnării de către ambele părţi şi este valabil până la data de 31.12.2018. 

Procedura aplicată pentru achiziţia publică sus menţionată este: Achizitie directă, în conformitate cu 

art.7 alin 5 din din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. 

 

Informaţii suplimentare puteți solicita la adresa de e-mail: alinatrifu@yahoo.com, persoană de 

contact Alina Trifu. 

 

         Avizat,                                                                                         Întocmit, 

Director economic,                                                          Alina TRIFU – specialist SSM 

     Cristian Marcel Sterian 

http://www.inpm.ro/

