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

GIF3963960, Telefon: 0261854830, Fax: 0261854566,e-mail: sintalneurestioas@vahoo.com 
Operator de date cu caracter personal nr.13695

Nr. ăMi. Lk (Ú.*&t£

ANUNŢ ACHIZIŢIE DIRECTA

Spitalul Orăşenesc Negresti-Oas anunţa/ solicita oferte pentru achiziţie directa de 
paturi de spital, cod CPV: 33192100-3 Paturi medicale (Rev.2) cu următoarele 
caracteristici:

-pat mecanic cu reglare secţiune spate si picioare

-cu laterale din plastic

-cu 4 roti dintre care 2 cu ffana

-greutatea maxima susţinuta 180kg

-saltea antiescara cu husa detaşabila

-dimensiunea 2175x1020 mm

-suport pentru perfuzie.

Cantitate estimată minima de achiziţionat este de 64 buc.

Cantitate estimată maxima de achiziţionat este de 84 buc.

Valoare estimată fără TVA: între 205.000,00 lei si 268.907,52 lei 

Se va încheia un contract de furnizare cu valabilitate până la data de 31.12.2022.

Livrarea se va efectua gratuit de către furnizor, la sediul spitalului: localitatea 
Negreşti Oaş, strada Victoriei nr.90, judeţul Satu Mare, magazia de materiale, în intervalul 
orar 7,30-15,30 de luni până vineri.

Oferta se va transmite pe adresa de e-mail : spitalnegrestioas@yahoo.com pana la 
data de 17.10.2022 ora 15.
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Ofertanţii trebuie să fie înregistraţi în SE AP pentru a putea publica în catalogul 
electronic din SEAP produsul ofertat, ofertanţii neînregistraţi vor fi respinşi;

Oferta depusa va trebui să conţină: datele de identificare ale ofertantului (adresa, 
CUI, nr.inreg.la Reg.Com., cont de trezorerie, nr.telefon, fax, e-mail), denumirea 
produsului ofertat, specificaţii tehnice ale produsului ofertat, preţul unitar iară TVA al 
produsului ofertat, cantitatea minimă, cantitatea maximă, valoarea fără TVA aferentă 
cantităţii minime, valoarea fara TVA aferentă cantităţii maxime. Alături de ofertă, 
ofertantul va transmite copia certificatului de înregistrare (C.U.I.),declaraţie de 
conformitate si aviz MS .Copiile autorizaţiilor solicitate vor avea menţiunea conform cu 
originalul, semnătură si stampila ofertantului.

Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut.

Cu stima,
A

MANAGER 
Mitrut Diana

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL 
Ec. Pap Dalma

Biroul Aprovizionare Transport Achiziţii 
Lucut Crina


