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      Nr. 31902/25.08.2015 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE 

 

1. Autoritatea contractantă: 

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă,”Pius Brinzeu” Timisoara Cod fiscal 4663448, Bd. 

Prof.dr. Iosif Bulbuca, nr. 10, 300736, Timişoara, telefon / fax 0356/43.32.99 sau 

0356/43.31.14 

2. Tipul contractului pentru care sunt solicitate oferte: executie de lucrari. 

3. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de executie de lucrari: achiziţie directă. 

4. Locul de executie a lucararilor: sediul autorităţii contractante. 

5. Natura lucrarilor ce se vor executa, codul CPV, valoarea estimată a contractului:  

 Lucrari de sporire a protectiei si sigurantei in cadrul procedurilor de cercetare in 

cladirea ONCOGEN: 

 Protejarea suplementare antifonica a peretilor si tamplariei in zona de documentare 

si de diseminare a rezultatelor cercetarii si protectie solara in zonele expuse 

 Mobilier special pentru echipamentele si dotarile de mai sus si elemente de 

identificare vizuala 

 cod CPV 45323000-7 

 440.000 lei, exclusiv TVA. 

6. Oferta va conţine: 

- Propunerea financiară – Formularul de oferta (in valoarea ofertata vor fi cuprinse 

toate cheltuieli aferente executiei de lucrari tinand cont de prevederile Caietului de 

sarcini, pretul va fi exprimat in lei) 

7. Durata de realizare a contractului: 50 de zile. 

8. Se interzice depunerea de oferte alternative. 

9. a) Termenul limită de primire a ofertelor: 28.08.2015, ora 1100. 

b) Adresa la care trebuie transmise / depuse ofertele respectiv eventualele contestaţii: Spitalul 

Clinic Judeţean de Urgenţă „Pius Brinzeu” – Registratură Bd. Prof.dr. Iosif Bulbuca, 

nr. 10, 300736, Timişoara   

Pe plicul exterior se va mentiona denumire/obiectul lucrarii. 

    c) Limba în care trebuie redactate ofertele: română.   

10. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 28.08.2015, ora 1200, sediul achizitorului.  

11. Modalităţi principale de finanţare şi de plată şi / sau referirile la prevederile care le 

reglementează:Proiect POSCCE-AP2: Competitivitate prin cercetare-dezvoltare si inovare, 

D2.2:Investitii în infrastructura de CDI si dezvoltarea capacitatii administrative, 

O2.2.1:Dezvoltarea infrastructurii C-D existente si crearea de noi infrastructuri CD 
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(laboratoare, cemtre de cercetare)„Centru de terapii genice si celulare în tratarea cancerului – 

ONCOGEN” 

12. Perioada pentru care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă: 60 de zile de la data de 

deschidere a ofertelor. 

13. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de execuţie de lucrări: in mod 

exclusiv, preţul cel mai scăzut.  

Atasat va transmitem Caietul de sarcini nr. 31582/25.08.2015. 

 

     Manager       Serviciul Tehnic 

Prof.dr. Craina Marius     Cosmin Sergiu Muntean 


