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Nr. ................................26.11.2020 

Exemplar nr.:___ 

Invitaţie de participare 

la procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare  

 

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Sf. Maria” Iasi, în calitate de organizator, vă invită la procedura de negociere fără publicarea 

prealabilă a unui anunţ de participare având ca obiect atribuirea contractului de furnizare 

„„MMeeddiiccaammeennttee  oonnccoollooggiiccee  --  AAnnttiinneeooppllaazziiccee,,  CCoonnssuummaabbiillee  mmeeddiiccaallee,, TTrruussee  ppeennttrruu  pprreelleevvaarree  mmaannuuaallaa  ddee  pprroobbee  ccuu  bbeettiissooaarree  ddee  vvaattaa,,  

TTrruussee  ddee  ddiiaaggnnoossttiiccaarree,,  MMaatteerriiaallee  ddee  pprrootteeccttiiee”” 

cod CPV::    3333665522110000--66,,  3333114400000000--33      ,, 3333114411662255--77,,  3355111133220000--11           

 

Documentatia procedurii se obtine in mod gratuit de pe site Spitalului Clinic de Urgenta Pentru Copii „Sf. Maria” Iasi, din 

Iasi, str. Vasile Lupu nr. 62, precum si de pe e-licitatii.ro 

Procedura de negociere se va desfăşura la sediul Spitalului Clinic de Urgenta Pentru Copii „Sf. Maria” Iasi, din Iasi, str. 

Vasile Lupu nr. 62, în data de 04.12.2020, ora 11.00.  

Pentru participarea la procedură, societatea Dvs. trebuie să depună oferta conform prevederilor din Documentaţia de 

atribuire, la sediul organizatorului - autoritatii contractante până în data 04.12.2020, ora 10.30. 

Documentele de calificare împreună cu propunerea tehnică şi financiară se întocmesc într-un singur exemplar şi se introduc 

fiecare în dosare separate. Dosarele se introduc într-un plic exterior, închis şi netransparent. 

Plicul exterior să fie marcat cu: 

• denumirea şi adresa autorităţii contractante 

• denumirea obiectului achiziţiei directe: „Oferta privind achiziţia de ..." 

• denumirea,   datele  de  contact  complete   (fax,   telefon,   e-mail,   adresă)   ale ofertantului 

• inscripţia: A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE ... ORA ... (conform celor de mai jos) 

Plicului exterior i se vor ataşa în exterior (nesigilat) documentele care însoţesc oferta după cum urmează: 

• Scrisoarea de înaintare  

• împuternicirea (în cazul în care se participă la deschiderea ofertelor) 

• Copie după BI/CI a persoanei împuternicite 

Negocierile se vor purta pe baza candidaturii depuse, asupra aspectelor tehnice, juridice şi financiare ale viitorului contract.  

Dat fiind urgenta achizitei acestor produse , dam posibilitatea oricarui  ofertant de a fi prezent la procedura si a negocia 

pretul intr-o singura runda, la data deschiderii ofertelor. Pentru ofertantii ce nu vor avea un imputernicit  se va considera ca oferta 

financiara depusa in cadrul procedurii va fi cea finala. 

Criteriul de atribuire este „preţul cel mai scăzut”.  

 Informaţi suplimentare privind desfăşurarea procedurii se pot obţine zilnic la sediul organizatorului – autoritatii 

contractante, sau telefon 0730.260.255, 0730.260.252 

  Documentatia de atribuire a fost publicata pe site-ul e-licitatie.ro avand anuntul de publicitate nr. ADV 

Raspunsurile la eventualele clarificari vor fi postate pe site-ul institutiei. 

 

MANAGER INTERIMAR, 

EC. CORNELIU MIHAI 

 

      

                                                                                    Sef Serviciu Achizitii Publice, 

                                                                                          Ref. Nicoleta Dogaru 

 

Intocmit,  

Ref Nedelcu Irina 

http://www.sfmaria-iasi.ro/

