Nr. 11120 din 08.05.2020

ANUNT
Prin prezenta va aducem la cunostinta ca în data de 11.05.2020, ora 11:00, la sediul Spitalului Clinic Judetean
de Urgenta Oradea din str. Republicii, nr.37, va avea loc procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ
de participare, având ca obiect încheierea contractului de achizitie publica pentru Furnizare, instalare,punere in
functiune si instruire personal Videolaringoscop - 1 buc, conform specificatiilor din caietul de sarcini, cod CPV
principal: 33171000-9-Instrumente pentru anestezie si pentru reanimare (Rev.2)
Coduri CPV secundare: 45259000-7 Reparare si intretinere a echipamentelor (Rev.2)
51410000-9 Servicii de instalare de echipament medical (Rev.2)
80320000-3 Servicii de formare profesionala in domeniul medical (Rev.2)
Drept urmare ofertantii interesati, sunt invitati să depuna oferta pentru procedura mai sus menţionata la
adresa de email scjo.achizitii@yahoo.com, semnate cu semnutura electronica extinsa p7s si parolata. Parola va
fi comunicata comisiei de negociere in data de 11.05.2020 pana la ora 11:05.
Documentaţia de atribuire se poate descarca de pe site-ul https://spitaljudetean-oradea.ro/web/– anunturiachizitii publice.
Valoarea totala estimata a achizitiei este de 152.000,00 lei fara TVA.
Precizam faptul ca in negocierea ofertelor propriu zise vor intra doar ofertele prezentate in termenul
limita mentionat mai sus si care indeplinesc cerintele minimale din caietul de sarcini.
Termen de furnizare, instalare, punere in functiune si instruire personal este de maxim 60 de zile
calendaristice de la data comunicarii comenzii de catre beneficiar. Data fiind situatia de extrema urgenta avuta in
vedere la parcurgerea procedurii negocierii, penuria existenta la nivelul pietei mondiale de echipamente medicale,
nevoia reala si obiectiva a autoritatii contractante de a intra in cel mai scurt timp posibil in posesia echipamentelor
medicale precum si problemele existente in libera circulatie a bunurilor intre state, la evaluarea ofertelor depuse de
furnizori, autoritatea contractanta va utiliza in cadrul procedurii criterii de atribuire bazate pe termenul cat mai scurt de
livrare a echipamentelor pe care ofertantii si-l pot asuma in mod real in cadrul achizitiei.
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